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AÇÃO PENAL N. 82-PB    

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Autora: JUSTIÇA PÚBLICA 
Réus: FRANCISCA LÍGIA LEITE DE FREITAS E OUTROS 
Advogados: DRS. PAULA FRASSINETTE HENRIQUES DA  NÓBREGA EOUTROS (RÉUS) 
 
EMENTA 

 Processual Penal. Defensores Públicos. Foro privilegiado. 
- O art. 145, II, "c", da Constituição do Estado da Paraíba, que assegura o privilégio de 
foro aos seus Defensores Públicos, não tem aplicabilidade imediata. 
- Não favorece os Defensores Públicos a regra já existente quanto aos Procuradores do 
Estado, por tratar-se de carreiras e cargos distintos. 
- A igualdade de tratamento entre Advogados, Magistrados, Defensores Públicos e 
Procuradores do Estado não poderia jamais levar a atribuir-se foro privilegiado, apenas 
ressaltando a inexistência de hierarquia entre os diversos participantes da cena judiciária. 
- Incompetência do TRF declarada, remetendo-se os autos ao juízo de origem para o 
prosseguimento do feito. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, declinar da competência para processar a ação penal, nos termos do 
relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 27 de setembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: O Ministério Público Federal ofereceu denúncia 
contra Maria da Glória de Araújo Silva e mais nove outros acusados, devidamente 
qualificados, imputando-lhes  prática dos ilícitos previstos nos arts. 242, 245, § 2º, e 299,  
c/c os arts. 29 e 69, do Código Penal. 
No prazo de defesa, a cidadã susonominada excepcionou a competência do juízo, 
alegando que entre as arroladas encontra-se Francisca Lígia Leite de Freitas, Defensora 
Pública do Estado da Paraíba, que goza de foro privilegiado. 
Em prol de sua tese, invoca os arts. 125, § 1º, da Constituição Federal e 145, II, da 
Constituição Estadual, bem como os arts. 127 e 128, XIII, da Lei Complementar nº 80 
(citada como se fosse 20), de 12 de janeiro de 1994, e o art. 33, parágrafo único,  da Lei 
Complementar nº 35, de 14 de março de 1970 (LOMAN). 
O MM. Juiz processante acolheu a exceção e determinou a remessa dos autos a esta 
Corte. 
Solicitei o pronunciamento do Ministério Público Federal, vindo aos autos o parecer 
subscrito pelo Dr. Joaquim José de Barros Dias, digno Procurador Regional da República, 
que opinou pela devolução dos autos à origem, em manifestação com a seguinte ementa: 
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"Exceção de incompetência. Foro privilegiado dos Defensores Públicos do Estado da 
Paraíba. Art. 145, II, "c", da Constituição daquele Estado e art. 128, XIII, da Lei 
Complementar nº 80/94. Norma constitucional estadual dependente de regulamentação 
por lei complementar. Inexistência da prerrogativa de foro na norma da Lei Complementar 
Federal. Incompetência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região para a ação penal. 
Pela devolução dos autos ao juízo de origem". 
Trago o feito como questão de ordem para a apreciação deste Egrégio Plenário. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Os dispositivos legais que dariam 
supedâneo à prerrogativa de foro aos Defensores Públicos do Estado da Paraíba, 
invocados pela excipiente e acolhidos pela decisão judicial, vão a seguir transcritos: 
Constituição Federal, art. 125. "Os Estados organizarão sua Justiça, observados os 
princípios estabelecidos nesta Constituição. § 1º A competência dos Tribunais será 
definida na  Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do 
Tribunal de Justiça". 
Constituição do Estado da Paraíba, art. 145. "Lei Complementar disporá sobre a 
competência, estrutura, organização e funcionamento da Defensoria Pública e sobre a 
carreira, direitos, deveres, prerrogativas, atribuições e regime disciplinar de  seus 
membros, asseguradas, entre outras, as seguintes: II - prerrogativas: c) ser processado e 
julgado, originariamente, pelo Tribunal de Justiça do Estado, nos crimes comuns e de 
responsabilidade". 
Lei Complementar nº 80, art. 128. "São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública 
do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer: XIII - ter o mesmo tratamento 
reservado aos  Magistrados e demais titulares dos cargos das funções essenciais à 
justiça". 
Lei Complementar nº 35, art. 33, parágrafo único. "Quando, no curso da investigação, 
houver indício da prática do crime por parte do Magistrado, a autoridade policial, civil ou 
militar remeterá os autos ao Tribunal ou órgão Especial competente para o julgamento, a 
fim de que prossiga na investigação". 
O parecer invoca duas irregularidades no processamento do incidente: a uma, não houve 
intimação do Ministério Público Federal em Primeira Instância quanto à instauração ou à 
decisão do incidente; a duas, porque não há nos autos provas da condição de Defensora 
Pública da co-ré Francisca Lígia Leite de Freitas. 
Não obstante, a fim de evitar maiores delongas no processamento da ação penal e a 
consumação da prescrição, prefiro superar tais irregularidades, examinando desde logo a 
questão da competência, sobretudo em face da existência de precedente nesta Corte. 
Na verdade, o art. 145, II, "c", da Constituição do Estado da Paraíba, que  assegura o 
privilégio de foro aos seus Defensores Públicos, não tem aplicabilidade imediata. É norma 
de eficácia contida. Sua incidência depende da edição da lei regulamentadora do 
dispositivo constitucional. 
Não colhe em favor dos Defensores Públicos a regra já existente quanto aos 
Procuradores do Estado. Seria  indispensável a promulgação de norma específica, por 
tratar-se de carreiras e cargos distintos. 
A igualdade de tratamento entre Advogados, Magistrados, Defensores Públicos e 
Procuradores do Estado não poderia jamais levar a atribuir-se foro privilegiado. Trata-se 
apenas de ressaltar a inexistência de hierarquia entre os diversos participantes da cena 
judiciária, como bem ressalta o ilustre Procurador Regional da República, em seu parecer, 
que assim conclui: 
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"Corroborando tal conclusão e como último e definitivo argumento de rechaço à tese de 
que os Defensores Públicos do Estado da Paraíba gozariam de foro penal privilegiado, 
tem-se a seguinte circunstância: a citada Lei Complementar nº 80/94, em seu art. 128, 
elenca dezesseis incisos contendo prerrogativas dos Defensores Públicos Estaduais; três 
desses incisos, no entanto, os de nº V, XV e XVI, foram vetados pelo Presidente da 
República. Ocorre que era justamente o inciso XV deste artigo que conferia o pretendido 
foro privilegiado àquela classe, como se pode ler nas razões de veto no DOU de 13.01.94, 
sec.I, pág. 649, 1ª coluna: 
'XV - ser processado e julgado, nos crimes comuns e de responsabilidade, pelo órgão 
Judiciário de segundo grau.' 
Tal circunstância, pois, torna imprestável o raciocínio da excipiente no sentido de que o 
vizinho inciso XIII daquele artigo, ordenando igual 'tratamento aos defensores públicos 
àquele dispensado aos magistrados', pretendeu equiparar as duas figuras no que toca à 
competência para a ação penal contra eles proposta". (fls. 413) 
Acolhendo tais fundamentos, declaro esta Corte incompetente para o processo e 
julgamento  do feito, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para o 
prosseguimento. 
É como voto. 
 

AÇÃO RESCISÓRIA N. 83-CE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Autores: ANTÔNIO JOSÉ PASSOS PRADO E OUTROS 
Ré:  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF 
Advogados: DRS. FRANCISCA MARTINS RIBEIRO E OUTROS (AUTORES) E  

FRANCISCO JOSÉ NOVAIS JÚNIOR E OUTROS (RÉ) 
 
EMENTA 

Processo Civil. Ação Rescisória. Erro de fato. Inexistência. 
01. As provas anexadas aos autos em nada demonstram que houve erro do fato cometido 
pela decisão rescindenda, porque a peça documental essencial foi produzida pelos 
próprios autores e os depoimentos testemunhais são genéricos, não comprovando os 
requisitos essenciais exigidos por lei para o acolhimento da pretensão dos autores na 
ação principal. 
02. A decisão rescindenda incorreu em simples equívoco quando considerou outra a data 
do ajuizamento da ação principal. Esse equívoco em nada prejudicou os autores, pelo 
contrário, trouxe-lhes benefício, porquanto o juiz rejeitou a preliminar de prescrição 
alegada pela Caixa Econômica Federal. 
03. Preliminares de intempestividade do depósito e de decadência da ação rejeitadas. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide 
o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, rejeitar as 
preliminares e  julgar improcedente o pedido, nos termos do voto do Relator, na forma do 
relatório e das notas taquigráficas constantes dos autos. 
Custas, como de lei. 
Recife, 27 de setembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Antônio José Passos Prado e outros promoveram 
ação rescisória contra a Caixa Econômica Federal, com amparo nos arts. 108, I, "b", da 
Constituição Federal, e 485, IX, do Código de Processo Civil, buscando rescindir o 
acórdão proferido no RO 316-CE, julgado em 17.10.89, pela Segunda Turma deste 
Tribunal, relatado pelo MM. Juiz Lázaro Guimarães. 
Os autores foram vencedores no 1º Grau de Jurisdição onde, numa reclamação 
trabalhista, a CEF restou condenada a enquadrá-los como escriturários, desde as suas 
admissões como auxiliares de escritório, e a lhes pagar as diferenças salariais não 
atingidas pela prescrição bienal. 
No Segundo Grau de Jurisdição, o julgamento do Recurso Ordinário nº 316-CE favoreceu 
a CEF, cujo acórdão assim preceitua: 
"Ementa - Trabalhista. Empregados admitidos como auxiliares de escritório e, em 1985, 
enquadrados como escriturários básicos da CEF. Alcance da regra constitucional que 
ampliou o prazo prescricional (art. 7º, XXIX, CF). Existência de quadro organizado em 
carreira (art. 461, § 2º, CLT). Falta de prova de desvio de função. Recurso provido". 
Alegam os autores erro de fato no julgamento proferido pela Segunda Turma, pois o voto 
do Relator se reporta a datas que não condizem com o processo. 
Citada, a ré contestou, argüindo a preliminar de prescrição do direito de ação e a 
extemporaneidade do depósito. No mérito, alega a falta de fundamento legal para a 
propositura da presente ação rescisória. 
O Ministério Público emitiu parecer, na pessoa da eminente Procuradora Armanda Soares 
Figueiredo, no qual opina pelo acolhimento da preliminar de prescrição, retificando-a para 
decadência. No mérito, afirma que a ação deve ser julgada improcedente, uma vez que o 
fundamento legal apontado pelos autores não se adequa à prova documental por eles 
produzida. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR I 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Primeiramente, cumpre-me analisar a 
questão da extemporaneidade da efetuação do depósito efetuado pelos autores. 
Não tendo sido apresentado, juntamente com a inicial, o depósito a que alude o art. 488, 
II, do Código de Processo Civil, determinei que a parte fizesse juntada do mesmo aos 
autos. Em 04.08.92, oito meses após a impetração, não havia sido apresentado o 
depósito, razão por que extingui o processo, sem julgamento de mérito (fls. 97). 
Em 26.08.92, os autores apresentaram requerimento de reconsideração do despacho de 
indeferimento da inicial, alegando falha da Divisão de Apoio da Justiça Federal do Estado 
do Ceará. Comprovando o alegado, os autores juntaram cópia, devidamente chancelada 
pela Justiça Federal do Ceará, do documento de encaminhamento do depósito, datado de 
12.12.91. 
Aceitei o pedido de reconsideração do despacho de indeferimento da inicial, após a 
verificação da veracidade dos fatos expostos, através de diligências feitas pela Secretaria 
deste Tribunal. 
Assim sendo, comprovados a tempestividade do depósito e o equívoco procedido pela 
Secretaria da Justiça Federal do Ceará, rejeito a preliminar de extemporaneidade do 
depósito argüida pela CEF. 
É como voto. 
 
VOTO-PRELIMINAR II 
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O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Alega, ainda, a Caixa Econômica Federal a 
prescrição do direito de ação, pelo decurso do tempo. 
De acordo com a certidão juntada aos autos (fls. 42), o acórdão rescindendo transitou em 
julgado em 31.01.90. 
O prazo para propor a ação rescisória, de acordo com o art. 495, do CPC, é de dois anos, 
contados a partir do trânsito em julgado. Assim sendo, o prazo esgotar-se-ia aos 
31.01.92. 
Aos 27.11.91, os autores deram entrada na presente ação rescisória, portanto dentro do 
prazo. No entanto, o prazo só é interrompido com a efetiva citação do réu. É o  que prevê 
o art. 219, § 1º, do Código de Processo Civil, reafirmado pelo art. 263, do mesmo Estatuto 
Processual. 
A citação da Caixa Econômica Federal foi ordenada num despacho datado de 12.11.92, 
portanto decorridos dois anos, nove meses e doze dias após o trânsito em julgado do 
acórdão rescindendo. 
Embora o prazo em questão seja de decadência, o art. 220, do CPC, preceitua que 
aplicam-se às hipóteses de decadência as prescrições previstas no art. 219, do mesmo 
diploma legal. 
Como se vê, a citação da ré efetivou-se depois de esgotado o biênio decadencial. 
Entretanto, pelas razões já explicitadas quando do julgamento da primeira preliminar 
analisada, forçoso é reconhecer que o atraso do despacho de citação da ré, no presente 
caso, não se deu por culpa dos autores, que cumpriram o determinado por mim, no tempo 
estipulado. 
A morosidade no procedimento citatório se deu por equívoco da Secretaria da Justiça 
Federal no Estado do Ceará, que já foi devidamente esclarecido nos autos. 
Desta maneira, penso não poder serem punidos os autores por fato a que não deram 
causa. Neste sentido, inclusive, existem inúmeros precedentes jurisprudenciais: 
"Execução. Cheque. Prescrição. 
Distribuída a ação a tempo, não sendo imputável ao autor a responsabilidade pela 
demora na prolação do despacho ordenatório da citação, é de considerar-se desde então 
interrompida a prescrição. 
Conflito pretoriano caracterizado". 
(STJ, REsp 2278/PR, DJ 28.05.90, p. 4735, Rel. Min. Barros Monteiro) 
"Recurso Especial. Prescrição. 
Proposta a ação no prazo legal, demora na citação, decorrente de dificuldade para 
efetivá-la, não provocada pelo autor, impede o acolhimento da prescrição. Ademais, 
considera-se proposta a ação tanto que a petição seja despachada pelo Juiz ou 
distribuída, onde houver mais de uma vara". 
(STJ, REsp 2977/SP, DJ 25.06.90, p. 6033, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro) 
"Recurso Especial. Citação. Prescrição. 
A citação interrompe a prescrição. Interpretação finalística do Direito, considerando-o 
ordenamento, impõe considerar que a parte não pode ser sacrificada por eventual demora 
dos órgãos judiciários no cumprimento dos atos judiciais. Não demonstrado desleixo, 
desinteresse do autor, o seu direito permanece íntegro". 
(STJ, REsp 5188/RS, DJ 26.11.90, p. 13773, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro) 
"Prescrição. Interrupção. 
Oportunamente ajuizada a inicial e tomando a parte as providências que lhe cabem, tem-
se por interrompida a prescrição, ainda que a citação ultrapasse os dez dias, em virtude 
de deficiência do aparelho judiciário". 
(STJ, REsp 22116/SP, DJ 29.06.92, p. 10332, Rel. Min. Eduardo Ribeiro) 
Ante o exposto, penso ser o caso de abrandamento do rigor da lei, frente às 
peculiaridades do caso concreto, para ter como interrompida a prescrição. 
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Isto posto, rejeito também a preliminar de prescrição. 
É como voto. 
 
VOTO-MÉRITO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): No processo originário, os autores 
promoveram reclamação trabalhista contra a Caixa Econômica Federal, alegando, em 
essência, que foram contratados como auxiliares de escritório, mas que, na realidade, 
exerciam as mesmas funções do cargo de escriturário, razão pela qual postularam 
enquadramento neste último cargo ou equiparação salarial com os paradigmas 
escriturários. 
A sentença, da lavra do eminente Juiz José Maria de Oliveira Lucena, julgou procedente o 
pedido. Irresignada, a CEF interpôs recurso ordinário, que foi provido pela Segunda 
Turma deste Tribunal, tendo sido Relator o eminente Juiz Lázaro Guimarães. O voto de 
Sua Excelência encontra-se redigido nos seguintes termos (fls. 35): 
"A pretensão dos reclamantes baseia-se na identidade das funções do antigo auxiliar de 
escritório, cargo em que foram admitidos, com as de escriturário, já que exerciam 
atribuições deste último, devendo, assim, receber enquadramento como Escriturário 
Intermediário "A", no novo Plano de Cargos e Salários, implantado em 1º de janeiro de 
1985. 
Entendo que a classificação no novo PCS é o termo inicial da prescrição da pretensão de 
revisão de enquadramento, e não a data da admissão, apesar de inconformados os 
reclamantes com a classificação originária. 
É que a admissão como auxiliar de escritório e o exercício de atribuições próprias de 
escriturário não é a causa de pedir próxima, ou fundamento jurídico imediato do pedido, e 
sim o enquadramento posterior, efetivado em 1985. A reclamação foi proposta em 20 de 
março de 1987, dois anos e três meses depois da efetivação do enquadramento que se 
busca rever. 
À época do ajuizamento estava em vigor o prazo bienal de prescrição, previsto na CLT, 
mas, pendente ainda o litígio, adveio a Constituição Federal de 1988, que estabelece 
prazo prescricional de cinco anos para o trabalhador urbano, no curso do contrato (...) e 
cuja aplicação é imediata. 
Assim, rejeito a argüição de prescrição. 
Quanto ao mérito da causa, não vejo como extrair da prova dos autos desvio funcional. 
A CEF, desde 1980, inclui dentre as carreiras do seu antigo Plano de Cargos e Salários a 
de auxiliar de escritório, diferente da de escriturário. Os reclamantes fizeram concurso 
para o cargo de auxiliar de escritório, e não para cargo de outra carreira. Poderiam 
submeter-se a seleção para progressão funcional, mas não o fizeram. Quando do novo 
Plano, teriam mesmo que ser enquadrados na categoria de escriturário básico. 
O fato de exerceram, alguns, funções gratificadas de caixa executivo não significa desvio 
funcional, pois à mesma concorrem diversas categorias de servidores, percebendo 
idêntica gratificação, acrescida aos seus níveis básicos. 
Inviável a equiparação pretendida, dadas as diferenças de atribuições e as características 
próprias de cada carreira, dentro das quais há previsão de promoção por antiguidade e 
merecimento, atendendo-se ao disposto no art. 461, parágrafo 2º, da CLT. 
No tocante à possibilidade aventada no douto parecer do Ministério Público, de 
pagamento de diferenças decorrentes de desvio de função, seria preciso que estivesse 
comprovado tal desvio, o que, repito, não ocorreu. 
O art. 461, e seu parágrafo 1º, CLT, trazem como requisitos para equiparação as 
seguintes identidades: de empresa, de serviço, de localidade, de produtividade, de função 
e de antiguidade (diferença não superior a dois anos de tempo de serviço). No caso, 
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sequer foram apontados paradigmas, e, se como tal se entendessem todos os 
escriturários intermediários, não foram indicados os pontos iguais de produtividade, 
atribuições e tempo de serviço. 
Por essas razões, dou provimento ao recurso para julgar improcedente a reclamação 
(...)". 
Inconformados, os autores promovem a presente rescisória, alegando, em essência, que 
a decisão supra incorreu em erro de fato, por duas razões: a) a de ter considerado 
equivocadamente a data da propositura da reclamação trabalhista, a qual, segundo 
entendem os autores, foi em 09 de abril de 1984 e não em 20 de março de 1987; b) a de 
ter afirmado que os reclamantes não apontaram os paradigmas escriturários, quando, 
segundo argumentam os autores, anexaram aos autos a lista contendo tais paradigmas. 
Vejamos o primeiro argumento apresentado pelos autores. Ao se cotejar a decisão 
rescindenda com os autos, depreende-se claramente que, de fato, ela incorreu em erro ao 
considerar a data da propositura da ação como sendo a de 20 de março de 1987. No 
entanto, nesse aspecto, o erro cometido em nada prejudicou os autores, uma vez que a 
decisão rescindenda rejeitou a preliminar de prescrição da reclamação trabalhista 
suscitada pela Caixa Econômica Federal. A importância de se fixar a data da propositura 
da ação era saber se ocorreu ou não a prescrição da reclamação trabalhista. Como a 
decisão rescindenda rejeitou a preliminar, entendendo que não existiu a prescrição, 
conclui-se que nenhum prejuízo foi causado aos reclamantes, ora autores. Isto posto, não 
prospera tal argumento. 
O segundo argumento é de que o acórdão rescindendo afirmou que não foram indicados 
os paradigmas escriturários, bem como os pontos iguais de produtividade, atribuições e 
tempo de serviço, quando, segundo alegam os autores, consta junto com a inicial a 
indicação dos mesmos, com as datas de admissão, e quanto aos pontos de produtividade 
e atribuições foram comprovados através dos depoimentos testemunhais. 
Como observa a decisão rescindenda acima transcrita, o art. 461, parágrafo 1º, da CLT, 
exige para que haja equiparação a identidade de empresa, de serviço, de localidade, de 
produtividade, de função e de antiguidade (diferença não superior a dois anos de tempo 
de serviço). Ocorre que, segundo entendeu o ilustre Julgador, tais requisitos não foram 
comprovados. 
Irresignados com tal argumento, os autores anexaram aos presentes autos, às fls. 61, 
cópia da lista dos seus nomes, com data de admissão e os respectivos paradigmas, e os 
depoimentos prestados pelas testemunhas (às fls. 61 e segs.). 
Tais documentos constam dos autos originários. 
Ao se examinar a aludida lista (fls. 61), vê-se que ela foi elaborada pelos próprios autores. 
Não consta qualquer registro oficial da data da admissão dos autores e dos funcionários 
paradigmas. Aliás, a data de admissão refere-se somente à dos autores, não constando a 
dos paradigmas. Assim, sobre tal documento, pode-se interpretar perfeitamente que nada 
comprova. Dessa forma, não se configura o erro de fato alegado pelas partes. 
Quanto aos depoimentos testemunhais, todos eles afirmam genericamente que os 
auxiliares de escritório realizam as mesmas tarefas dos escriturários, mas nada 
mencionam quanto à produtividade e tempo de serviço dos autores. Assim, tais 
depoimentos são inválidos para a comprovação do direito dos autores. 
Isto posto, depreende-se que as provas colacionadas pelos autores não demonstram a 
existência dos requisitos aludidos no art. 461, parágrafo 1º, da CLT. Por conseguinte, a 
decisão rescindenda não incorreu em erro de fato. 
Por essas razões, julgo improcedente o pedido da ação rescisória. Condeno os autores 
no pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios, os quais arbitro em 
10% sobre o valor da causa. Determino, ainda, a conversão do depósito previsto pelo art. 
488, item II, do CPC, em favor da Caixa Econômica Federal. 
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É como voto. 
 

AÇÃO RESCISÓRIA N. 108-AL 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES  
Autor:  RENATO ALVES 
Réu:  INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados:  DRS. JOSÉ DELFIM DA MOTA BRANCO (AUTOR) E  

PAULO ROBERTO DE LIMA E OUTROS (RÉU) 
 
EMENTA 

 Processual Civil e Previdenciário. I - Desnecessidade de autorização da Seccional da 
Ordem dos Advogados em Recife para a propositura de ação rescisória de acórdão do 
Tribunal Regional Federal , cuja jurisdição alcança a localidade onde atua o patrono do 
autor. II - Anotação na Carteira Profissional cuja veracidade não foi elidida pela prova 
testemunhal. Improcedência da rescisória. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas, 
decide o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, em preliminar, negar 
provimento ao agravo regimental. No mérito,  o Tribunal, por unanimidade, negar 
provimento à ação rescisória, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 22 de junho de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Renato Alves, qualificado na inicial, ajuizou 
ação rescisória contra o Instituto Nacional do Seguro Social, visando a rescindir acórdão 
da Egrégia Segunda Turma, de que fui Relator, assim ementado: 
"Previdenciário. Tempo de serviço. Prova testemunhal. Admissibilidade, desde que os 
depoimentos sejam coerentes e seguros. Existência de anotação na Carteira Profissional. 
Presunção juris tantum. Caso em que não ficou devidamente comprovada a existência de 
vínculo trabalhista anterior ao termo inicial anotado. Apelo provido". 
Alega, em resumo, que o acórdão negou vigência ao disposto no parágrafo 2º, II, e no 
parágrafo 3º, do art. 57, do Decreto 83.080/79, ao negar validade a declaração do 
comerciante José Tobias de Almeida, no sentido de que o demandante fora seu 
empregado no período de 01.02.56 a 31.05.63, e inadmitiu fato comprovado nos autos, 
consistente nos serviços prestados à firma individual José Tobias de Almeida, proprietária 
da Farmácia Tobias, na cidade de Palmeira dos Índios. 
A autarquia ré contestou, argüindo defeito na representação do autor, por falta de 
autorização do advogado para postular em Recife, e deficiência da procuração, que 
deveria conter, além da autenticação do tabelião local, a do tabelião desta Capital.  
Proferido saneador, o Instituto Nacional do Seguro Social interpôs agravo regimental, 
insistindo nas preliminares acima apontadas.   
Os autos me vieram em virtude da ascensão do eminente Juiz Petrúcio Ferreira à 
Presidência do Tribunal. 
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É o relatório. 
Peço dia para julgamento. 
 
VOTO-PRELIMINAR (AGRAVO REGIMENTAL) 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Justifica-se a apreciação do agravo 
regimental como preliminar, dada a coincidência da preparação do feito para julgamento. 
O Tribunal Regional Federal da 5a. Região tem competência nos Estados de Sergipe, 
Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, daí porque qualquer 
advogado inscrito nessas unidades federativas tem poderes para interpor recursos ou 
postular a rescisão de julgados, nos respectivos processos em que funcionarem, e atuar 
ante esta Corte, sem necessidade de autorização especial da Ordem dos Advogados do 
Brasil. É que a advocacia compreende a representação em qualquer juízo ou tribunal (art. 
71, da Lei 4.212/63).  
Ademais, a regra do art. 56 ressalva o exercício eventual da advocacia em qualquer parte 
do território nacional.  
Quanto à procuração, está devidamente autenticada por funcionário com fé de ofício.  
Nego provimento ao agravo regimental. 
 
VOTO-MÉRITO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Fundou-se o voto condutor do 
acórdão rescidendo, para concluir pela improcedência do pedido de contagem do tempo 
de serviço compreendido entre 1º de fevereiro de 1956 e 31 de maio de 1963, na 
existência de anotação na Carteira Profissional do autor indicando admissão na Farmácia 
Tobias em 1º de junho de 1963 e saída em 31 de dezembro de 1963.  
Somente prova robusta poderia elidir a presunção de veracidade da anotação, o que não 
ocorreu na espécie. A propósito, destaco do voto condutor do acórdão: 
"Para caracterizar-se, antes, a relação de emprego seria preciso demonstrar-se a 
habitualidade e a subordinação, mas as testemunhas limitam-se a afirmar que o autor 
trabalhou na farmácia de 1956 a 1963, do que tinham conhecimento como clientes 
eventuais. Em suma, há prova documental do termo inicial da relação de emprego, e as 
testemunhas não trazem dados convincentes sobre o horário de trabalho e o período 
exato da relação, de modo a afastar a presunção juris tantum da anotação na Carteira 
Profissional".  
Inexiste, assim, violação de literal disposição de lei, ou erro de fato. 
Julgo improcedente a demanda. Honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa e 
custas pelo vencido. 
 

AÇÃO RESCISÓRIA N. 646-AL 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Autor:  INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Réus:  HUMBERTO JACINTO DOS SANTOS E OUTROS 
Advogados: DRS. MARIA DE FÁTIMA FALCÃO DE ALBUQUERQUE E OUTROS (AUTOR) 

E  
JOSÉ CARLOS MENDES DOS SANTOS (RÉUS) 

 
EMENTA 

 Processual Civil. Ação Rescisória visando a desconstituir sentença de Primeira Instância 
deferitória do reajuste de 26,05% aos salários em geral. Inofensa a literal dispositivo de 
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lei. Respeito à coisa julgada. Preliminar de inépcia da inicial, art. 295, parágrafo único, 
inciso I, do CPC. Pedido subtendido. Ação improcedente. 
- Ofende ao princípio da instrumentalidade do processo impedir o autor de ver 
reconhecido o seu direito por falta do pedido de rescisão do julgado, quando se pode 
claramente subtender o que foi requerido. 
- A ação rescisória deve ser repelida quando empregada como sucedâneo do recurso 
adequado por pretender corrigir situação já constituída. 
- Preliminar rejeitada. 
- Ação rescisória improcedente. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, por maioria, julgar improcedente a ação, 
nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 08 de novembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: O INSS propôs ação rescisória com pedido de 
liminar, a fim de dar efeito suspensivo imediato à execução da decisão rescindenda, 
contra Humberto Jacinto dos Santos e outros, visando a rescindir sentença de Primeira 
Instância que reconheceu em favor dos requeridos o direito ao reajuste dos seus 
vencimentos em 26,05%, relativo à URP de fevereiro de 1989. 
Indeferi o pedido acautelatório por entender que, em ação principal, somente é cabível a 
medida pleiteada por meio do instrumento processual adequado, instituído através de leis 
especiais, como o mandado de segurança, a ação civil pública ou a ação popular. 
Na contestação os réus, preliminarmente, sustentam a inépcia da inicial, nos termos do 
art. 295, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil. No mérito, argumentam 
que a sentença rescindenda não violou nenhum dispositivo de lei, pugnando pela 
improcedência da ação. 
O parecer da Procuradoria Regional da República é pela procedência da ação. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A inépcia da inicial por lhe faltar pedido, nos 
termos do art. 295, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentada 
pelos réus, não merece homenagem, pois, no caso, o autor deixou facilmente 
subentendido o pleito ao afirmar às fls. 09: 
"Por todo o exposto, resulta incontornável imposição de Direito e de Justiça no sentido de 
desconstituir a decisão de Primeiro Grau...". 
Dessa forma, seria uma ofensa ao princípio da instrumentalidade do processo impedir o 
autor de ver reconhecido o seu direito por falta do pedido de rescisão do julgado, 
conforme preceitua o art. 488, I, do CPC, quando se pode claramente compreender o que 
foi requerido. 
Isto posto, rejeito a preliminar. 
 
VOTO-MÉRITO 
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O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Esta Corte, à época em que foi instituída a 
lei que garantia o reajuste dos salários em geral pelo percentual de 26,05%, por 
unanimidade, em votos adequadamente fundamentados, interpretava como devido o 
reajuste de vencimentos com base no índice em questão. Aliás, havia uma unanimidade 
de pontos de vista em todos os Tribunais deste País, entendendo cabível o pagamento da 
URP. Esta Casa, inclusive, em sessão administrativa, autorizou o pagamento da URP de 
26,05% aos seus Juízes e servidores. Outros Tribunais procederam da mesma maneira, 
de tal modo que era uma matéria tranqüila. 
Portanto, não é o caso de se cogitar da aplicação da Súmula 343, do Órgão Maior da 
Justiça. 
Outrossim, o julgamento em Primeiro Grau não vulnerou qualquer disposição literal de lei. 
Apenas adotou uma interpretação que não veio a ser prestigiada pelo Supremo Tribunal 
Federal. 
O requerente deixou de utilizar o apelo extremo para tentar modificar tal decisão. A 
questão poderia ter sido agitada perante o Supremo através de recurso extraordinário. A 
parte não o fez ou não soube fazê-lo adequadamente. 
Por outro lado, o objetivo desta ação não é mais do que servir como sucedâneo do 
recurso extraordinário, o que, nesta hipótese, deve ser repelido, por pretender corrigir 
situação já constituída. A divergência de interpretação dos tribunais inferiores em relação 
aos tribunais superiores não enseja necessariamente a rescisão dos seus julgados, 
cabível tão-somente na hipótese em que a interpretação albergue uma violação flagrante 
à literalidade de dispositivo legal, até porque a jurisprudência dos tribunais superiores 
evolui, admitindo hoje o que ontem seria impensável. 
Tão logo foi conhecido o pronunciamento da Suprema Corte, este Tribunal passou a 
prestigiá-lo, dando provimento aos recursos interpostos, fossem apelações ou embargos 
infringentes. 
No caso, porém, de ação rescisória, o Código limita o seu alcance, a fim de prestigiar a 
coisa julgada, que a Constituição eleva a nível de princípio: 
"Art. 5º. (...) 
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;" 
A proteção da coisa julgada é essencial à preservação da segurança jurídica. De outro 
modo, todas as decisões em matéria constitucional ficariam sempre dependentes do 
pronunciamento da Suprema Corte, ainda que a parte tenha sucumbido na interposição 
do recurso constitucionalmente previsto para o caso. Na verdade, seria até mesmo tornar 
o recurso extraordinário desnecessário. A vingar o posicionamento adotado pelo 
requerente, seria mais prático a parte deixar transcorrer o prazo e ajuizar a rescisória. 
Em razão do exposto, julgo improcedente a presente ação, condenando o autor no 
pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 
causa. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 3.632-PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Agravante: SEVERINO MANOEL GOMES 
Agravada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF 
Advogados: DRS. VALDEMIR FERREIRA DE LUCENA E OUTRO (AGRTE.) E  

RAIMUNDO REIS DE MACEDO E OUTROS (AGRDA.) 
 
EMENTA 
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Processual Civil. Requerimento de provas. Hipótese em que a causa depende 
exclusivamente da interpretação de cláusulas contratuais. 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, 9 de março de 1995 (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 5ª Vara de Pernambuco, que indeferiu a produção de prova testemunhal e de 
perícia em ação de consignação em pagamento que move contra a Caixa Econômica 
Federal. Alega, em resumo, que há necessidade da realização de tais provas, porque a 
causa envolve matéria complexa. 
Formado o instrumento, mantida a decisão, vieram os autos. 
É o relatório. 
Peço dia para julgamento. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A questão a ser apreciada na ação de 
consignação em pagamento cinge-se à interpretação de cláusulas contratuais. O autor 
pretende que a correção das prestações do financiamento de automóvel não pode 
ultrapassar o índice de 78,8%, correspondente à inflação trimestral, enquanto a Caixa 
Econômica Federal invoca dispositivo que previa a revisão da regra contratual original de 
atualização. 
Inexiste qualquer valia na coleta de prova testemunhal, nem há necessidade de exame 
especializado para que deferida perícia contábil. A resolução da questão de direito basta 
para o deslinde da causa. 
Assim, nego provimento ao agravo. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 3.729-AL 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Agravante: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO-FUNAI 
Agravado: HÉLIO ALVES CARVALHO 
Advogados: DRS. EVANGELINA DE FIGUEIREDO ARAÚJO ANTUNES E OUTROS 

(AGRTE.) E  
JOSÉ EVERALDO TITARA DE ARAÚJO (AGRDO.) 

 
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. Agravo 
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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, 9 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 deferiu liminar em ação de reintegração de posse. 
Alega, em resumo, que se trata de área indígena, insuscetível de aquisição de posse e 
que não foi ouvido previamente o representante da União. 
Formado o instrumento, mantida a decisão, vieram os autos. 
É o relatório.  
Peço dia para julgamento. 
 
VOTO-MÉRITO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Reporto-me ao que afirmei ao julgar o 
MS 46054-AL, versando a matéria posta neste agravo: 
"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, nego provimento ao agravo. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 3.730-SE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Agravante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF 
Agravada: NORA NEI DE CARVALHO 
Advogados: DRS. PAULA GIROM MARGALHO DE GOIS E OUTROS (AGRTE.) E  

LUIZ EDUARDO AYRES DE FREITAS BRITTO E OUTROS (AGRDA.) 
 
EMENTA 

 Processual Civil. Valor da causa. Controvérsia acerca dos critérios para cálculo da 
prestação de financiamento da casa própria. Arbitramento de valor razoável pelo Juiz. 
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, 
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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, 9 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 1ª Vara de Sergipe, que acolheu parcialmente impugnação ao valor da causa 
em ação de revisão do valor de prestações do financiamento de casa própria. Alega que a 
estimativa da inicial está muito aquém do conteúdo econômico da lide, porquanto deveria 
tomar como base o valor do contrato. 
Mantida a decisão, vieram os autos, tocando-me a distribuição. 
É o relatório. 
Peço dia para julgamento. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A agravante sustenta, na petição de 
impugnação, que a causa deveria ter como valor a soma das prestações vencidas e 
vincendas. 
Há, como se vê, controvérsia justamente sobre o critério de reajustamento, daí a solução 
encontrada pelo MM. Juiz Federal de arbitrar o valor da causa no equivalente a 12 
prestações à base da pretensão dos autores. Note-se que o critério subsidiariamente 
apontado pela agravante, que tomaria por base a diferença anual entre a prestação 
exigida e aquela considerada devida, importaria em montante inferior ao fixado, valendo-
se o Juiz do poder que lhe confere a regra do art. 261, CPC. 
Por essas razões, nego provimento ao agravo. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 3.752-CE  

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Agravados: IMOBILIÁRIA ANTôNIO SALES LTDA. E OUTRO 
Advogado: DR. RAIMUNDO FELÍCIO DE MOURA (AGRDOS.) 
 
EMENTA  

Civil. Agravo. Ação Civil Pública. Indeferimento de liminar. Não havendo a demarcação da 
LPM de 1831 não se pode afirmar os limites de terreno de marinha, afastando-se o fumus 
boni juris. O periculum in mora se encontra presente na acessibilidade do público a bem 
de uso comum.  
Agravo parcialmente provido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 3.752-CE, em que 
são partes as acima mencionadas, acorda a 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, à unanimidade, dar parcial provimento ao agravo, nos termos do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
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Custas, como de lei. 
Recife, 2 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 agrava despacho 
do em. Juiz Federal da 6ª Vara-CE que, nos autos de ação civil pública, revogou liminar 
anteriormente concedida pelo Juiz Federal Substituto, onde se determinava a destruição 
de cerca de arame farpado levantada na praia de Canoa Quebrada, não obedecendo a 
qualquer plano urbanístico e dificultando o acesso do público à praia, e edificada em 
terreno de marinha. 
Contra-arrazoado o agravo, a parte agravada pede pela improcedência do pedido por 
faltarem provas cabais de ser a praia compreendida em terreno de marinha, uma vez que 
no local ainda não houve a demarcação da LPM de 1831, como admite a Delegacia do 
Patrimônio da União. 
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Cuida-se de agravo contra despacho 
que revogou liminar anteriormente concedida em ação civil pública promovida pelo 
Ministério Público Federal contra a Imobiliária Antônio Sales Ltda. e outro, por edificação 
de cerca de arame farpado em terreno de marinha e bem de uso comum (praia), 
dificultando, inclusive, o acesso do público à praia. 
A Delegacia do Patrimônio da União, conforme se vê do despacho atacado (fls. 19), 
admite que a LPM de 1831, definidora dos limites dos terrenos de marinha, ainda não fora 
demarcada no local. Então, como poder-se-ia dizer que houve a invasão de terrenos de 
marinha e edificações ilegais no local? 
Noticia-se, ainda, a obstaculização do acesso a bem de uso comum, no caso, a praia. 
Como o autor da ação civil pública informa que vistoria comprovara que "as cercas, sem 
obedecer a qualquer plano urbanístico, dificultam o acesso do público à praia", entendo 
que, neste ponto, configura-se, pelo menos até que se determine, ao se analisar o mérito, 
os limites do terreno em litígio e as localizações dos pontos de acesso à praia, dano à 
população, pois deve ser assegurado o livre acesso aos bens públicos.  
Diante do exposto, dou parcial provimento ao agravo, com o fim de ser restabelecido o 
livre acesso público à praia, devendo-se retirar as cercas apenas nos locais necessários, 
até o julgamento final da ação. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 3.857-PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Agravante: UNIÃO FEDERAL 
Agravados: MARCONI LUIZ MELO LEAL E OUTRO 
Advogados: DRS. JOSÉ NUNES COSTA E OUTRO (AGRDOS.) 
 
EMENTA 

 Processual Civil. Civil. Ação Consignatória. Reajuste de prestações decorrentes de 
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contrato de mútuo. Citação da União para integrar a lide na qualidade  litisconsorcial. 
Impossibilidade. Agravo  de Instrumento. 
I. Em ação onde se discute o reajuste de prestações decorrentes de contrato de mútuo, 
não é de admitir-se a União como litisconsorte passiva necessária, ainda que o Conselho 
Monetário Nacional edite normas que devam ser obedecidas pelos agentes financeiros se 
tais normas não dizem respeito à matÚria versada nos autos. 
II. Agravo provido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por  unanimidade de votos, dar 
provimento ao agravo, nos termos do voto do Juiz  Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 07 de novembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: A União Federal agrava de instrumento o 
despacho da lavra do MM. Juiz José Manuel Zeferino Galvão de Melo, Juiz Federal 
Substituto com exercício na 6ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, que, na Ação 
Consignatória 93.10118-8, ajuizada por Marconi Luiz Melo Leal e outro, deferiu pedido de 
citação da União Federal para, na qualidade litisconsorcial, integrar a lide, rejeitando, 
portanto, a alegação preliminar de ilegitimidade passiva aduzida pela mesma na 
contestação.  
Insurge-se a agravante contra tal decisão, alegando ser a mesma manifestamente 
ilegítima para figurar no pólo passivo, devendo ser aplicado neste caso o art. 3º, do CPC.  
Formado o agravo e intimado o agravado para os fins do art. 526, do CPC, apresentou o 
mesmo sua contraminuta ao agravo. Mantido o despacho agravado, em subindo, por 
atribuição couberam-me estes autos.  
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Cuida a hipótese de  agravo de 
instrumento ajuizado contra o despacho da lavra do MM. Juiz  José Manuel Zeferino 
Galvão de Melo, Juiz Federal Substituto com exercício na 6ª Vara da Seção Judiciária de 
Pernambuco, que, na Ação Consignatória 93.10118-8, ajuizada por Marconi Luiz Melo 
Leal e outro, deferiu pedido de citação da União Federal para, na qualidade litisconsorcial, 
integrar a lide, rejeitando, portanto, a alegação preliminar de ilegitimidade passiva aduzida 
pela mesma na contestação.  
Insurge-se a agravante contra tal decisão, alegando ser a mesma manifestamente 
ilegítima para figurar no pólo passivo, devendo ser aplicado neste caso o art. 3º, do CPC. 
Objetivando a ação declarar-se que o valor cobrado pela CEF não é o devido e, 
conseqüentemente, dar-se baixa na hipoteca, inegavelmente a União tem interesse na 
ação, por ser gestora do Sistema Financeiro. Entretanto, no caso presente, a União não 
deve figurar como litisconsorte passiva necessária, porquanto o fato dela ter editado ato 
normativo não a torna parte legítima para figurar no pólo passivo da relação jurídica. 
Por tais razões, dou provimento ao agravo, determinando a exclusão da União Federal da 
qualidade litisconsorcial. 
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É o meu voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 4.176-PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Agravantes: COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E OBRAS - CBPO E   

 OUTROS 
Agravada: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO-CHESF 
Assist. Ré: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. JOÃO HUMBERTO MARTORELLI E OUTROS (AGRTES.) E  

JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO E OUTROS (AGDA.) 
 
EMENTA  

Constitucional e Processual Civil. Sociedade de economia mista. Intervenção da União no 
feito. Lei 8.197/91. Competência. 
- A intervenção da União no processo, nos termos do art. 2º, da Lei 8.197/91, independe 
da demonstração de interesse jurídico, mas não torna competente a Justiça Federal, 
posto que a lei ordinária não pode ampliar o alcance da norma do art. 109, inciso I, da 
Constituição. 
- O interesse que, extrajudicialmente, é exercitado por intermédio da sociedade de 
economia mista, não atribui à União a condição de assistente nas causas em que aquela 
é parte. 
- Agravo provido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento ao 
agravo, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 23 de maio de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Promoveu a CHESF ação contra as aqui 
agravantes, perante a Justiça Federal, e a União, logo em seguida, ingressou naquele 
Juízo pedindo para ser admitida na condição de assistente, nos termos do art. 50, do 
CPC. Argumentou que, além de ser acionista majoritária da CHESF, a execução de obras 
da natureza das centrais elétricas envolve aplicação de receita tributária. 
Despachou o Juiz Federal acolhendo o pedido da União, e determinando, em 
conseqüência, a competência da Justiça Federal. 
Contra esse despacho insurgem-se as agravantes. Argumentam, sustentando a 
competência da Justiça Estadual, que a intervenção da União, no caso, não é feita na 
condição de assistente, à míngua de interesse jurídico da União, que tem apenas 
interesse econômico, ou de fato, incapaz de ensejar a aplicação da norma do art. 109, 
inciso I, da Constituição Federal, cujo alcance não pode ser ampliado. 
É o relatório. 
 
VOTO 
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O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): A jurisprudência é hoje pacífica no sentido 
de que a Justiça Federal não é competente para o processo e julgamento das causas nas 
quais sejam partes as sociedades de economia mista das quais seja acionista a União. A 
demonstrar tal assertiva, basta mencionarmos o acórdão do Supremo Tribunal Federal, 
com o qual o eminente jurisconsulto e Ministro aposentado do STF concluiu o elenco de 
precedentes jurisprudenciais, em seu bem elaborado parecer sobre a matéria. Julgado da 
Corte Maior, de 29.05.90, tem a seguinte ementa: 
"Competência. Justiça Federal. 
Concessionária de serviço público. Exclusão da União. 
Em se tratando de demanda entre companhia concessionária de serviço público, no caso 
da CESP - Companhia Energética de São Paulo, e particular, justificável a decisão do Juiz 
Federal que não considerou a União como parte e, em conseqüência, declinou de sua 
competência para a Justiça Estadual. 
A União apenas participa da empresa de eletricidade como acionista e esta não integra 
nem mesmo a Administração Indireta. Não havendo interesse daquela senão remoto, 
indireto, não há como fixar-se a competência da Justiça Federal". (RTJ 132/910) 
Ocorre que a Lei nº 8.197, de 27.06.91, reproduzindo norma do art. 7º, da Lei nº 6.825/80, 
estabelece que "a União poderá intervir nas causas em que figurarem como autoras ou 
rés as autarquias, as fundações, as sociedades de economia mista e as empresas 
públicas federais". (art. 2º). E assim, a intervenção da União, nos termos desse dispositivo 
legal, já não depende da demonstração de interesse jurídico na causa. 
O objetivo da norma do art. 2º, da Lei nº 8.197/91, não foi, como pode parecer, o 
deslocamento para a Justiça Federal da competência para julgar as causas em que a 
União intervém. Se fosse, aquela norma não teria feito referência às autarquias e às 
empresas públicas federais, posto que o julgamento das causas em que estas são partes 
já é da competência da Justiça Federal. O objetivo da norma do art. 2º, da Lei nº 
8.197/91, foi, com certeza, o de permitir a participação da União em causas nas quais não 
tenha o interesse jurídico, direto, capaz de qualificá-la como assistente. 
A questão essencial a ser resolvida no presente caso, portanto, reside em saber se a 
intervenção da União no feito, que não pode ser recusada em face do supratranscrito 
dispositivo legal, induz a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento da 
causa. 
Esse efeito depende da demonstração de interesse jurídico direto na causa. Não havendo 
tal interesse, a competência será da Justiça Estadual, não obstante a intervenção da 
União. 
É assim porque o art. 109, I, da vigente Constituição Federal, define competência 
excepcional. A regra, em nosso sistema judiciário, é a competência da Justiça Estadual, 
sendo a competência da Justiça Federal exceção a essa regra. E as normas que definem 
exceções não podem ser interpretadas ampliativamente. Nem pelo legislador, que não 
pode, também, por via de ampliação de conceitos, ou por qualquer outra forma, ampliar o 
alcance de normas da Constituição, especialmente no que concerne a normas definidoras 
de exceções. A não ser assim, detrimento haveria, tanto para o princípio da supremacia 
constitucional como para o princípio universal de hermenêutica jurídica dirigido à 
interpretação do direito excepcional. 
Resta, ainda assim, o exame da questão de saber se, no presente caso, a União tem, ou 
não, interesse jurídico direto na causa, capaz de ensejar a sua intervenção 
independentemente da norma do art. 2º, da Lei nº 8.197/91. 
Sustenta a União que a sua intervenção, no caso, se faz nos termos desse art. 2º, e que a 
demonstração de seu interesse é dispensável. Mesmo assim, argumenta: 
"A par disto, mesmo sendo desnecessário fazê-lo, demonstrou a União seu interesse na 
causa. 
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O interesse da União na causa não se reputa meramente de natureza econômica. 
Mas, não se há de negar que o interesse econômico - resultante do emprego de verbas 
da União no projeto - gera, na hipótese, evidentemente, um interesse jurídico indiscutível. 
Como bem salientou o Juízo a quo, com fundamento nos princípios constitucionais da 
ordem anterior e da presente, respectivamente, a exploração e o aproveitamento dos 
potenciais de energia elétrica dependem de autorização ou concessão federal e são bens 
da União. 
Ora, tais evidências não bastam para caracterizar o legítimo interesse jurídico da União 
na causa, uma vez que assim a mesma reputa necessário? Ou, não compete à União 
defender seus bens, o patrimônio que, em última instância, é público? 
Quando se alegou a destinação de receita tributária para o empreendimento, foi 
justamente para demonstrar o interesse jurídico da União em preservar a boa gerência 
dos recursos públicos, porque é evidente que a cobrança de exações é outra questão. 
Nestes termos, requer a União que seja negado provimento ao agravo interposto, para 
que se mantenha na causa a União, na qualidade já apontada" (fls. 206). 
A CHESF, por seu turno, sustenta, em síntese, a tese segundo a qual as sociedades de 
economia mista são, no que importa ao presente caso, absolutamente iguais às empresas 
públicas, relativamente às quais é pacífica a jurisprudência no sentido da competência da 
Justiça Federal. 
Argumenta, ainda, que há no caso interesse público, interesse do povo, não podendo 
prevalecer a visão simplista das agravantes, e arremata: 
"Sem simplismo, verdadeiros interessados nas duas ações não são nem a União Federal 
nem a CHESF. 
Mas o povo brasileiro, ou seja, todos os cidadãos brasileiros, que a União Federal e a 
CHESF representam, considerável parte dos quais notoriamente sobrevive em condições 
incompatíveis com a dignidade da pessoa humana". 
(fls. 191). 
Quer a agravada, em última análise, que se faça abstração de sua personalidade jurídica. 
Penso que a razão está com as agravantes. 
Nem o interesse indireto da União nem esse interesse público, genérico, determinam a 
competência da Justiça Federal. O que determina essa competência é a presença de uma 
das pessoas jurídicas indicadas na regra do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, 
como titular de um interesse jurídico. Não como guardiã do interesse público. 
Por outro lado, o fato de serem aplicados nas obras realizadas pela agravada recursos 
oriundos de receitas tributárias não quer dizer que exista um interesse jurídico, direto, da 
União, nem quer dizer que os atos da CHESF sejam atos de gestão orçamentária da 
União. De interesse direto não se cuida porque as relações jurídicas no caso postas em 
questão ligam as agravantes à agravada, unicamente. Não vinculam a União. Nem são os 
atos da CHESF atos de gestão orçamentária da União, porque a gestão orçamentária 
desta se realiza no momento da destinação de suas verbas à CHESF, que tem patrimônio 
próprio. 
O interesse da União, de que as obras da CHESF sejam realizadas com regularidade, é 
exercitado, extrajudicialmente, por intermédio da própria CHESF. Não estabelece 
relações jurídicas autônomas com terceiros. Não atribui, portanto, à União a condição de 
assistente nas causas em que aquela é parte. 
A prevalecer a tese sustentada pela CHESF, seria supérflua, inteiramente desnecessária, 
no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, a referência feita a "entidade autárquica e 
empresa pública federal", posto que em relação a estas sempre existe o interesse da 
União, e geralmente acontece a aplicação de recursos oriundos de receitas tributárias. 
Por tais razões, dou provimento ao agravo para reformar o despacho agravado, na parte 
em que admite a competência da Justiça Federal. A União deve ser admitida no feito, mas 
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os autos devem ser remetidos à Colenda Justiça Estadual, competente para o respectivo 
processo e julgamento. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 4.742-RN  

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Agravante: CRISTOVÃO COLOMBO DE ARAÚJO 
Agravado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. JOSÉ MARIA GAMA DA CÂMARA E OUTRO (AGRTE.) E  

JOSÉ GONÇALVES DE QUEIROZ E OUTROS (AGRDO.) 
 
EMENTA 

 Constitucional. Previdenciário. Revisional de benefício. 
- Não se questionando em ação revisional de benefício previdenciário matéria acidentária, 
compete à Justiça Federal processar e julgar referida ação revisional, mesmo quando a 
mesma seja resultante de ação de acidente do trabalho. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, dar 
provimento ao agravo, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 31 de outubro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Cristovão Colombo de Araújo agrava de 
instrumento o despacho do MM. Juiz Edilson Pereira Nobre Júnior, Juiz Federal da 4ª 
Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, que, na Ação Ordinária de revisão de 
aposentadoria 94.2310-3, ajuizada por ele contra o INSS, determinou, com fundamento 
no art. 265, IV, "a", do CPC, a suspensão do feito, no tocante à revisão do art. 58, do 
ADCT, até que a Justiça Estadual decida do pleito inerente à modificação da RMI (Renda 
Mensal Inicial) do benefício do autor. 
Insurge-se o agravante contra tal decisão, alegando ser a Justiça Federal competente 
para apreciar a referida ação no tocante à totalidade dos pedidos, recorrendo-se, nesse 
sentido, de julgados do STJ que traz à colação. 
Formado o agravo e intimado o agravado para os fins do art. 526, do CPC, restou o 
mesmo totalmente silente. 
Mantido o despacho agravado, em subindo, por distribuição couberam-me estes autos. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Cuida a hipótese de agravo de 
instrumento ajuizado por Cristovão Colombo de Araújo contra despacho do MM. Juiz 
Edilson Pereira Nobre Júnior, Juiz Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande 
do Norte, que, na Ação Ordinária de revisão de aposentadoria 94.2310-3, ajuizada por ele 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

contra o INSS, determinou, com fundamento no art. 265, IV, "a", do CPC, a suspensão do 
feito, no tocante à revisão do art. 58, do ADCT, entendendo o MM. Juiz que, em relação à 
modificação da RMI, por encontrar-se tal matéria ligada à própria ação indenizatória de 
acidente de trabalho, deveria a mesma ser decidida na Justiça Comum Estadual, 
precisamente no Juízo de Acidentes de Trabalho. 
Insurge-se o agravante contra tal decisão, alegando ser a Justiça Federal competente 
para apreciar a referida ação na totalidade dos pedidos, recorrendo-se, nesse sentido, de 
julgados do STJ que traz à colação. 
Indiscutivelmente, não resta dúvida, em cuidando das causas determinantes de 
suspensão do processo, que é taxativo o CPC, no seu art. 265, IV, alínea "a", quando 
consagra dentre tais causas o fato da sentença de mérito depender do julgamento de 
outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica que 
constitua o objeto principal de outro processo pendente. 
Atente-se, no entanto, que o pedido de revisão da Renda Mensal Inicial (RMI), atacada de 
erronia por parte do autor, sob a alegação de que a Lei 5.316/67 não faz qualquer 
limitação a teto, como se reporta o INSS em declaração, da qual socorreu-se o MM. Juiz 
para fixar tal RMI. 
Indubitavelmente, ao insurgir-se o autor da ação ordinária de retificação da RMI, o ora 
agravante, contra critérios adotados na fixação da RMI, entendendo ter-se aplicado um 
limite a um teto não previsto na referida Lei 5.316/67, não traz a discussão, a título de 
matéria de fundo, qualquer questão de mérito que se relacione com a ação de 
indenização acidentária, vale dizer, tal pedido, o de revisão da RMI, constitui-se em 
pedido revisional de benefício previdenciário, que, mesmo resultante de ação de acidente 
de trabalho, há de ser decidido na Justiça Comum Federal. 
Neste sentido já se posicionou o STJ, como se verifica do acórdão do Conflito de 
Competência 5.458-3/RS, relatado por S. Exa. o Ministro Jesus Costa Lima, e em cuja 
ementa se lê: 
"Constitucional e Previdenciário. Revisional de benefício. 
Compete à Justiça Federal processar e julgar a Ação Revisional de Benefício 
Previdenciário, mesmo quando resultante de ação de acidente do trabalho". 
Por tais razões, dou provimento ao presente agravo, para determinar seja a ação 
ordinária, na totalidade de seus pedidos, julgada pela Justiça Federal. 
É o meu voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 4.905-PE  

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Agravante: BANCO BANORTE S/A 
Agravados: JOÃO DE SOUZA PONTES E CÔNJUGE 
Advogados: DRS. ROBERTO JOSÉ MOLITERNO E OUTROS (AGRTE.) E  

HÉLIO PAULINO QUEIROZ E OUTRO (AGRDOS.) 
 
EMENTA 

Processual. Sistema Financeiro Habitacional. Res judicata. Agravo de Instrumento.  
I. Ao estabelecer o CPC, em seu art. 301, parágrafo 3º,  que "há coisa julgada, quando se 
repete ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba recurso", há de ser 
entendido tal dispositivo com o conceito de identidade de ações, presente no parágrafo 2º, 
do referido artigo, onde se exige, para assim serem encontradas as ações, terem elas as 
mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 
II. Não identificada entre as ações em referência identidade de pedidos, mesmo que 
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idênticas sejam as partes e identidade haja no tocante aos fundamentos dos pedidos, não 
há que falar-se em res judicata. 
III. Agravo improvido. 
 
ACORDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por  unanimidade de votos,  negar   
provimento ao agravo, nos termos do voto do Juiz  Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 31 de outubro de 1995 (data do julgamento).  
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: O Banco Banorte S/A agrava de instrumento o 
despacho da lavra do MM. Juiz  Manoel de Oliveira Erhardt, da 3ª Vara da Seção 
Judiciária de Pernambuco, que, na Ação Consignatória 94.13601-3,  ajuizada por João de 
Souza Pontes e cônjuge, rejeitou a preliminar de coisa julgada argüida pelo Banorte na 
contestação.  
Insurge-se o agravante contra tal decisão, no sentido de que a mesma seja reformada, 
por contrariar e negar vigência ao art. 468, do CPC.  
Formado o agravo e intimado o agravado para os fins do art. 526, do CPC, apresentou o 
mesmo sua contraminuta ao agravo. Mantido o despacho agravado, em subindo, por 
distribuição couberam-me estes autos.  
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Cuida a hipótese de  agravo de 
instrumento ajuizado contra o despacho da lavra do MM. Juiz  Manoel de Oliveira Erhardt, 
da 3ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, que, na Ação Consignatória 94.13601-3,  
ajuizada por João de Souza Pontes e cônjuge, rejeitou a preliminar de coisa julgada 
argüida pelo Banorte na contestação.  
No despacho agravado, S. Exa. fundamentou a decisão que caminhou por rejeitar a 
preliminar de coisa julgada, por não encontrar identidade entre os pedidos deduzidos no 
MS antes ajuizado e a ação de consignação em pagamento onde se prolatou o despacho 
agravado.  E explicou: "Na ação  consignatória, pedem os autores o reconhecimento por 
sentença da extinção da obrigação de pagar as prestações depositadas. No mandado de 
segurança, foi concedida uma ordem para que o impetrado reajustasse as prestações 
com base nos critérios acolhidos no acórdão... Não existe ofensa à coisa julgada, vez 
que, no presente feito, deverá ser observado o critério de reajustamento já definido no 
mandado de segurança".  
Observe-se que o agravante, inclusive, no intento de defender a acolhida de sua 
preliminar de res judicata, traz aos presentes autos decisões proferidas em outras ações, 
por outras partes e perante outros juízes e Tribunal que não o da 5a Região, e, não 
precisamente, a inicial e a sentença prolatada no mandado de segurança a que se reporta 
em sua contestação, onde argüiu tal preliminar.  
Ao estabelecer o CPC, em seu art. 301, parágrafo 3º, que "há coisa julgada, quando se 
repete ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba recurso", há de ser 
entendido tal dispositivo com o conceito de identidade de ações, presente no parágrafo 2º, 
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do referido artigo, onde se exige, para assim serem encontradas as ações, terem elas as 
mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.  
No caso em apreço, sua Exa., não identificando entre as ações em referência identidade 
de pedidos, mesmo que idênticas sejam as partes e identidade haja no tocante aos 
fundamentos dos pedidos, não há que falar-se em res judicata.  
Incensurável, pois, o despacho agravado, que mantenho. Agravo improvido. 
É o meu voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5.189-SE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Agravante: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA-CRO 
Agravada: MARIA LÚCIA VASCONCELOS GESTEIRA 
Advogados: DRS. ROBERTO BALDO CUNHA E OUTROS (AGRTE.) 
 
EMENTA  

Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Honorários. Fixação  initio litis em 5%. 
Pode o Juiz, ao despachar a petição inicial da ação de execução, arbitrar provisoriamente 
a verba honorária para a hipótese de pronto pagamento do débito. 
Tratando-se de execução fiscal, os honorários são tarifados em 20% - Decreto-lei nº 
1.025/69, art. 1º -,  e o arbitramento, initio litis, ainda que provisório, não poderia ser em 
percentual inferior. 
Aquela forma de fixação de honorários é feita em caráter provisório, apenas para a 
hipótese do devedor, assim que for citado, quitar o débito, não havendo de se observar, 
rigorosamente, o disposto no art. 20, § 3º, do CPC. Se forem opostos embargos, os 
honorários serão fixados na sentença, excluindo-se percentual fixado liminarmente. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide  a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do relatório e voto anexos, que 
passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 19 de dezembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: O Conselho Regional de Odontologia - CRO 
interpôs, nos autos da execução fiscal, agravo de instrumento contra decisão proferida 
pelo MM. Juiz Federal da 2ª Vara de Sergipe, que fixou os honorários advocatícios em 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da ação. 
Sustenta o agravante que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo 
de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, a teor do disposto no art. 20, § 
3º, do CPC. Argúi que o valor arbitrado está aquém do percentual fixado para as 
execuções fiscais, estando em dissonância com o posicionamento firmado pela 
jurisprudência, colacionada aos autos para corroborar sua tese.  
Não houve resposta ao recurso. 
Mantida a decisão, subiram os autos, vindo-me conclusos por distribuição. 
É o relatório. 
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VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A doutrina e a jurisprudência admitem a 
fixação dos honorários em percentual módico, no início da execução, para a hipótese de 
pronto pagamento, ou seja, quando o devedor quita o débito initio litis. 
Apenas nas hipóteses de execução fiscal promovida pela União é que o percentual, ainda 
que fixado no início da causa, não poderia ser inferior a 20% (vinte por cento), conforme 
previsto no DL 1025/69, art. 1º. 
O arbitramento dos honorários em 5% foi feito em caráter provisório, apenas para a 
hipótese do devedor, assim que fosse citado, quitar o débito, não havendo 
necessariamente de se observar o disposto no art. 20, § 3º, do CPC. Se forem opostos 
embargos, os honorários serão fixados na sentença, excluindo-se percentual fixado 
liminarmente. Sobre o tema, destaco julgado da 1ª Turma do TRF da 4ª Região: 
"Execução Fiscal - Honorários advocatícios - Arbitramento no despacho da inicial - 
Oposição de embargos - Efeito. 
Processo civil. Ação de execução. Honorários de    advogado.     Os     honorários     de 
advogado que o juiz arbitra ao despachar a petição inicial da ação de execução só valem 
para a hipótese de pronto pagamento. Se o devedor opuser embargos, os honorários de 
advogado serão estipulados pela sentença, com exclusão da verba que tenha sido antes 
arbitrada na ação de execução. Agravo provido em parte". (Ac. un. da 1ª T. do TRF da 4º 
R. - Ag. 91.04.24188-6-RS - Rel. Juiz Ari Pargendler - j. 26.03.92 - Agte: Calçados Hong 
Kong Ltda.; Agdo.: INSS - DJU II 29.04.92, p. 10.645 - ementa oficial). 
Com essas considerações, nego provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

AGRAVO REGIMENTAL NO MS N. 50.071-PE   

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Impetrante: AGROCAMPO LTDA. 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VARA-PE 
Advogados: DRS. HARLAN DE ALBUQUERQUE GADELHA FILHO E OUTROS (IMPTE.) 
 
EMENTA 

 Processual Civil e Tributário. Garantia para deferimento de liminar. 
- Despacho que deve ser mantido, pois a liminar pode ser deferida, exigindo para sua 
execução a efetivação do depósito correspondente à diferença do tributo questionado, 
quando possui a finalidade de preservar o equilíbrio entre as partes. 
- A garantia oferecida com o depósito é concretizada na disposição imediata do bem, 
mediante levantamento, diferente da caução fidejussória, firmada em mera garantia 
pessoal, que não afasta a inconveniência que se pretende evitar, da necessidade de 
interposição da ação executória, para que a Fazenda possa reaver os valores que 
considera devidos, se a final vencedora na ação. 
- Pedido de substituição do tipo de garantia indeferido. 
- Agravo regimental improvido. 
 
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, negar provimento ao agravo, 
na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
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Recife, 30 de agosto de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Trata-se de agravo regimental contra despacho que 
deferiu liminar em mandado de segurança, para liberação de automóveis importados, com 
o pagamento do imposto de importação à alíquota de 32% (trinta e dois por cento), e não 
em 70% (setenta por cento), que estaria sendo exigido pela Receita Federal, cuja 
execução, todavia, ficaria dependendo da efetivação, pela impetrante, do depósito 
correspondente à diferença do tributo em discussão. 
Alega a agravante que a decisão do STF, citada no despacho agravado, não teria efeito 
vinculante, e que a situação em debate nesta ação mandamental seria distinta da julgada 
naquela Corte, pois no momento do desembarque a legislação em vigor não determinava 
o aumento do imposto para veículo importado denominado "utilitário", e, só 
posteriormente, através do Dec. 1.940/95 é que teria ocorrido esta majoração. 
Pediu a reconsideração do despacho, ou em caso de manutenção deste, o provimento do 
agravo pelo Plenário desta Egrégia Corte, para o deferimento da liminar sem a exigência 
do depósito como contracautela, ou, ainda, se considerada necessária, a substituição do 
depósito pela caução fidejussória. 
Mantive o despacho (fls. 184). Submeto o agravo ao Plenário desta Egrégia Corte. 
Sem revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): O despacho agravado restou assim 
fundamentado: 
"1. Cuida-se de mandado de segurança contra ato do MM. Juiz Federal da 5ª Vara em 
Pernambuco, que indeferiu medida liminar em mandado de segurança impetrado perante 
aquela autoridade contra o Inspetor da Receita no Porto do Recife, para obter liberação 
de automóveis importados com o pagamento do imposto de importação à alíquota de 32% 
(trinta e dois por cento). 
2. Em caso semelhante, ao deferir medida liminar, exigi do impetrante, como contra-
cautela, o depósito da diferença do tributo em questão. 
3. Também em caso idêntico, do qual foi Relator o Juiz José Delgado, o Plenário, por 
unanimidade de votos, decidiu pela exigência de contra-cautela. 
4. Sei que o depósito do valor do tributo questionado, como contra-cautela, só deve 
ser exigido em casos excepcionais. A regra deve ser o deferimento da liminar, desde que 
presentes a relevância dos fundamentos do pedido e a possibilidade de ineficácia da 
sentença. Ocorre que, em caso idêntico ao de que se cuida, já o Ministro Sepúlveda 
Pertence, Presidente do Supremo Tribunal Federal, cassou medida liminar deferida pela 
Juíza Lúcia Vale Figueiredo, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o que de certa 
forma veio tornar menos robusta aquela aparência do bom direito dos impetrantes de 
segurança em tais casos. 
5. É certo que a Fazenda Pública dispõe de meios para haver a diferença de tributo, 
se a final vier a ser a causa a seu favor decidida. Por isto mesmo tenho entendido ser 
razoável o deferimento de liminar, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, 
quando esta "cria apenas uma situação jurídica, que a sentença pode desconstituir. 
Denegada a segurança, fica restabelecida a exigibilidade". Está restabelecida a situação 
fática anterior à medida liminar. 
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6. Ocorre que, em se tratando de imposto de importação, a Fazenda Pública pode, 
validamente, reter os bens importados até o pagamento do imposto. Tem-se, portanto, 
uma situação especialíssima, na qual o deferimento da liminar priva a Fazenda desse 
eficientíssimo instrumento de cobrança, deixando-a na situação ordinária, a depender da 
propositura da execução fiscal para haver o seu crédito. 
7. Assim, em se tratando de imposto de importação, cuja cobrança acontece 
normalmente no desembaraço aduaneiro, como condição à internação dos bens 
importados, justifica-se a exigência do depósito, que, neste caso, tem a finalidade de 
preservar o equilíbrio entre as partes. 
8. O indeferimento da liminar coloca a impetrante na situação de ter que pagar o 
tributo para obter a internação de seus bens, e se vencedor, a final, ter de valer-se da 
repetição do indébito, com os inconvenientes de todos conhecidos. O deferimento da 
liminar, por outro lado, coloca a Fazenda na situação de ter que utilizar a execução fiscal 
para haver o seu crédito, posto que despojada da condição que lhe permitia somente 
admitir o internamento dos bens mediante o pagamento do tributo. 
9. Por todas estas razões, defiro a medida liminar requerida, cuja execução, todavia, 
fica a depender da efetivação, pela impetrante, do depósito correspondente à diferença do 
tributo, cuja cobrança é impugnada no presente writ. 
10. Notifique-se a autoridade impetrada, nos termos e para os fins previstos em lei. 
Intime-se a impetrante para providenciar o depósito. Comprovado este, oficie-se ao 
Inspetor da Receita no Porto do Recife, para que cumpra a presente medida liminar". 
(fls. 172/173) 
Deferi a medida liminar, exigindo para sua execução a efetivação do depósito 
correspondente à diferença do tributo, com a finalidade de preservar o equilíbrio entre as 
partes. 
O instrumento do depósito judicial garante ao impetrante a disposição do bem, 
resguardando o seu direito ao levantamento no final do julgado, caso procedente, sem o 
inconveniente de uma ação de repetição, assim como garante a solvabilidade do débito 
para a Fazenda, se vencedora na ação, pela mesma forma, sem a necessidade da 
interposição de uma ação executiva. 
Quanto às alegações da agravante sobre a especificação dos veículos importados como 
"utilitários", inclusive com código diferenciador de mercadoria, que afastaria a 
possibilidade de exigência do tributo com a referida alíquota majorada, considero-as 
extremamente relevantes. Porém, estas afirmações caracterizam uma questão de fato 
que não restou suficientemente esclarecida nos autos, razão pela qual não poderiam ser 
avaliadas e consideradas, ao menos naquele momento processual, de apreciação da 
liminar. 
Quanto ao pedido de substituição do depósito pela garantia da caução fidejussória, não 
considero plausível, tendo em vista que a garantia oferecida com o depósito é 
concretizada na disposição imediata do bem, mediante levantamento. Situação diferente 
da caução fidejussória, que se firma em mera garantia pessoal, que não afasta a 
inconveniência que se pretende evitar, da necessidade de interposição da ação 
executória, para que a Fazenda possa reaver os valores que considera devidos, se a final 
vencedora na ação. 
Por todo o exposto, nego provimento ao agravo, mantendo o despacho por seus próprios 
fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 15.148-SE 
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Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelantes: ALFEU MENEZES E OUTROS E INSTITUTO NACIONAL DO   

  SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelados: OS MESMOS 
Advogados: DRS. FERNANDO DE CASTRO VASCONCELOS E OUTRO E JOSELINA 

LÁZARO DOS SANTOS E OUTROS 
 
EMENTA  

Previdenciário. Revisão de benefício. Súmula 260 do ex-TFR. Extinção do processo sem 
julgamento do mérito por insuficiência de provas. Incabimento. Correção monetária. 
- O índice integral do aumento verificado a que se refere o enunciado sumular é o da 
política salarial. A referência ao salário mínimo devidamente atualizado para os resjustes 
subseqüentes faz-se apenas para efeito de enquadramento do benefício nas diversas 
faixas salariais. Interpretação da Súmula 260 do ex-TFR. 
- Há de se apreciar o mérito da ação proposta contra o INSS para revisão de benefícios 
com base no multicitado enunciado, quando os documentos apresentados pelo autor são 
suficientes a comprovar sua vinculação à Previdência Social através do gozo de 
benefício. 
- A partir da vigência da Lei 6.899/81, não mais se adotam os critérios, para atualização 
dos débitos previdenciários, previstos na Súmula 71 do ex-TFR. 
- Apelação do INSS parcialmente provida. 
- Apelação de Alfeu Menezes e outros provida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, dar parcial 
provimento à apelação do INSS e dar provimento à apelação de Alfeu Menezes e outros, 
nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, que integram o 
presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 26 de outubro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Apelações cíveis de sentença que julgou 
procedente o pedido de revisão de aposentadoria de José Vieira Dantas, condenando o 
INSS a reajustar o benefício desde o primeiro reajuste, utilizando-se dos mesmos índices 
e épocas das alterações do salário mínimo. E que extinguiu sem julgamento de mérito o 
processo em relação aos demais autores, por falta de elementos comprobatórios do 
direito pleiteado. 
Alega o Instituto, nas razões de fls. 51/54, improceder o pedido de José Vieira Dantas. 
Segundo ele, os critérios de reajuste utilizados estavam de acordo com a legislação em 
vigor à época. Insurge-se, também, contra a aplicação da Súmula 71, do ex-TFR, para o 
cálculo da correção monetária, e requer a redução dos honorários advocatícios para 10% 
do valor da causa. 
Os demais autores, Alfeu Menezes e outros, ora apelantes, irresignam-se contra o 
decisum, alegando a defasagem dos valores dos benefícios ante a ilegalidade dos índices 
adotados para a revisão deles. Requerem a procedência do recurso, invertendo-se o ônus 
da sucumbência. 
Contra-razões às fls. 60/65 apresentadas pelo apelado José Vieira Dantas. 
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Relatei. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): O INSS inaceita a interpretação dada 
à Súmula 260, do ex-TFR, de teor: 
"No primeiro reajuste do benefício previdenciário deve-se aplicar o índice integral do 
aumento verificado, independentemente do mês de concessão, considerado, nos 
reajustes subseqüentes, o salário mínimo então atualizado". 
O douto Sentenciante, ao determinar a revisão da aposentadoria de José Vieira Dantas 
com fundamento no transcrito enunciado sumular, determinou-a desde o primeiro 
reajuste, devendo-se utilizar iguais índices e épocas das alterações do salário mínimo. 
Discorda a autarquia previdenciária da adoção dos mesmos índices do salário mínimo. 
Com razão o INSS. Inexiste autorização legal para vincular o aumento dos benefícios 
previdenciários aos índices de elevação do salário mínimo. Trata-se de uma interpretação 
equivocada da aludida súmula. 
O índice integral do aumento verificado a que se refere o enunciado sumular mostra-se o 
da política salarial. A referência ao salário mínimo devidamente atualizado para os 
reajustes subseqüentes faz-se apenas para efeito de enquadramento do benefício nas 
diversas faixas salariais. 
No tocante à correção monetária, há de se atender à súplica dos apelantes. 
Sigo a orientação da colenda 6ª Turma do STJ (REsp 45653-3-SP, DJU de 23.05.94, p. 
12635) para não mais aplicar à correção monetária dos débitos previdenciários os 
critérios indicados pela Súmula 71, do ex-TFR. A partir da vigência da Lei 6.899/81, 
prevalecerá a sistemática por ela determinada para as modificações introduzidas pela 
legislação posterior. 
Restou, outrossim, prejudicado o pedido do INSS relativamente à redução da verba 
honorária, porquanto já fixada no percentual reclamado. 
Por outro lado, não vejo razão para considerar insuficientes os documentos apresentados 
pelos autores Alfeu Menezes e outros para comprovação do direito pleiteado. 
A defasagem dos valores dos benefícios previdenciários, em decorrência da ilegalidade 
dos critérios utilizados pela Previdência Social nos seus reajustes, deu, inclusive, ensejo à 
edição da multicitada súmula. 
A Previdência Social dispõe de melhores condições para esclarecer o modus faciendi das 
revisões implementadas. O douto Magistrado poderia a ela ter requisitado as informações 
necessárias ao julgamento da lide. 
Nestas circunstâncias, não se há de exigir comprovação das afirmações contidas na 
inicial a quem não tem condições de fazê-lo de modo tão minucioso. 
Os autores comprovaram estar vinculados à Previdência Social e em gozo de benefícios, 
elementos suficientes para a apreciação da lide. 
Por outro lado, de tão pública e notória a desvalorização dos benefícios previdenciários, 
impõe-se a transferência do ônus probandi dos autores para a própria Previdência Social, 
no sentido de ela dever demonstrar a inexistência da defasagem. 
O Juiz de Primeiro Grau deve, pois, apreciar a prova documental acostada à vestibular, 
isto é, cópia da certidão de concessão do benefício e do carnê de recebimento do 
segurado. 
Isto posto, dou parcial provimento ao apelo do INSS no tocante ao segurado José Vieira 
Dantas. Acolho, ainda, o recurso de Alfeu Menezes e outros, anulando a sentença na 
parte que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, devendo outra ser proferida. 
Assim voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL N. 18.702-CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF 
Apelado: GERALDO PINHEIRO SILVA 
Advogados: DRS. GERCEI PEREIRA DA COSTA E OUTROS (APTE.) E  

STEFENSON PINHEIRO SILVA (APDO.) 
 
EMENTA  

Administrativo e Processual Civil. Atualização de depósitos de caderneta de poupança. 
MP 32/89. Lei 7.730/89. Legitimidade passiva ad causam da CEF. 
- O contrato de depósito em caderneta de poupança é firmado entre o poupador e a 
instituição bancária depositante. Logo, será ela parte legítima para figurar no pólo passivo 
da relação jurídica resultante de controvérsia sobre os valores depositados. 
- As modificações nos critérios de atualização dos saldos de poupança, trazidos pela MP 
32, de 15.01.89, incidiram unicamente sobre os depósitos efetuados além de tal data. Do 
contrário, restaria ferido o princípio da irretroatividade das leis. 
- A poupança cujo trintídio iniciou em 01.01 até 15.01.89 e que teve por critério de 
atualização o IPC de 70,28%, não poderia ser atualizada por critério diverso, o da MP 32, 
sob pena de violação ao direito adquirido. 
- Legitimidade passiva ad causam da CEF e ilegitimidade passiva ad causam da União 
Federal e do BACEN. 
- Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Terceira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, rejeitar a preliminar 
e, no mérito, negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 1º de setembro de 1994 (data do julgamento. 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Apelação de sentença a julgar parcialmente 
procedente pedido formulado por Geraldo Pinheiro Silva em ação de cobrança cumulada 
com perdas e danos movida contra o BACEN e a CEF, visando à remuneração de suas 
cadernetas de poupança de acordo com o índice integral do IPC verificado em janeiro/89. 
O MM. Juiz a quo declarou a impossibilidade da aplicação dos novos critérios de reajuste 
de caderneta de poupança, estabelecidos pela MP 32, de 15.01.89, sobre os depósitos 
realizados anteriormente à sua edição, sem prejuízo ao direito adquirido do autor. 
Assegurou-lhe, portanto, a remuneração total do IPC pleiteado apenas sobre os saldos 
das contas com aniversário até 15.01.89. 
A CEF, às fls. 64/78, renovou a preliminar de ilegitimidade ad causam, por entender, 
como partes passivas legítimas, tão-somente o BACEN e a União Federal, esta na 
condição de representante do Conselho Monetário Nacional. No mérito, alega que os 
rendimentos relativos ao mês de janeiro, quando da edição da referida medida provisória, 
ainda não estariam incorporados ao patrimônio do poupador. Logo, inexistiu desrespeito 
ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição em vigor. 
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Regularmente processados, vieram os autos a este Tribunal para desembargo. 
Relatei. 
 
VOTO-PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Acatando, à unanimidade, os 
embargos de declaração apresentados ao acórdão proferido na AC nº 1824-CE, a 
ilustrada 2ª Turma deste Tribunal adotou o voto do eminente Relator, Juiz Lázaro 
Guimarães, lançado nestes termos: 
"O contrato de depósito em caderneta de poupança é celebrado entre o poupador e a 
instituição financeira, sem interveniência do Banco Central, que é o órgão fiscalizador e 
coordenador do Sistema Financeiro Nacional. 
Pelo fato de emitir instruções a respeito da atualização dos depósitos, o Banco Central 
não se insere nas relações entre os destinatários de tais normas. 
Legitimados para a ação que vise o creditamento de importâncias em contas-poupança 
são as partes envolvidas nas respectivas relações materiais". 
A relação da hipótese, traduzindo-se em contrato do tipo de adesão, exibe, de fato, por 
sujeitos tão-só o autor e a CEF, esta nunca podendo furtar-se a ocupar o papel de parte 
ré, estranho para o Banco Central e até para a União, cuja condição de representante de 
norma legal não a insere na relação material em causa. 
Rejeito, pois, a preliminar para reconhecer a legitimidade passiva ad causam da CEF e a 
ilegitimidade passiva do BACEN e da União Federal. 
 
VOTO-MÉRITO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Insurge-se a CEF contra a sentença 
que a condenou ao pagamento da diferença, acrescida de juros e correção monetária, 
entre o índice de IPC (70,28%) e da LFT, aplicado em fevereiro de 89 (22,47%), com 
relação às contas de poupança de aniversário anterior a 15.01.89. 
A Medida Provisória nº 32, de 15.01.89, posteriormente convertida na Lei 7.730/89, trouxe 
modificações nos critérios de atualização dos saldos de cadernetas de poupança. Tais 
critérios, entretanto, não poderão ser aplicados sobre os depósitos efetuados até 
15.01.89, sob pena de ferir o princípio da irretroatividade das leis, além de violar o direito 
adquirido. 
Até 15.01.89, quando da edição da referida medida provisória, os saldos eram 
reajustados pelo índice da variação nominal da Obrigação do Tesouro Nacional - OTN, 
segundo a legislação em vigor. A nova sistemática trazida pelo mencionado diplima legal 
extinguiu a OTN e estabeleceu, para o mês de fevereiro/89, a atualização com base no 
rendimento acumulado da Letra Financeira do Tesouro Nacional - LFT, deduzido o 
percentual fixo de 0,5%. 
In casu, não se questiona o teor dos novos diplomas legais, mas, tão-somente, a 
amplitude de seus efeitos. 
O contrato de poupança é estabelecido entre o poupador e a instituição bancária. Em se 
tratando a espécie de um contrato de adesão, as regras regulamentadoras já estão 
prefixadas no momento da realização do depósito. 
Mantém-se em vigor, no mínimo, durante os 30 dias seguintes, ao final dos quais o saldo 
será atualizado de acordo com os critérios pelas mesmas determinados. 
Assim, não poderia a nova sistemática emanada da Medida Provisória nº 32, de 15.01.89, 
alcançar os depósitos realizados aquém daquela data, quando já aperfeiçoado o direito à 
remuneração pelo critério anterior, mais favorável - o do IPC ou da LCBC, sempre o de 
maior resultado - em prol do poupador suplicante, cujo trintídio ou aniversário da contra 
principiou em 01.01.89. Toca-lhe, de conseqüência, o crédito de 70,28%, o do IPC, a se 
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lançar no mês de fevereiro/89. 
Admitir o contrário é aceitar ingente desrespeito à regra constitucional do art. 5º, XXXVI, 
da atual Carta Magna. 
Este é o entendimento consagrado pelas Egrégias 1ª e 2ª Turmas deste colendo Tribunal: 
"Administrativo. Caderneta de poupança. Critério para aferição de correção monetária. Lei 
7.730/89. Alcance. 
l - Tendo sido o contrato de adesão de poupança firmado pelo poupador e a Caixa 
Econômica Federal - CEF, este agente financeiro tem legitimidade passiva ad causam em 
questões onde se pleiteia a diferença resultante da mudança do critério de cálculo dos 
rendimentos. 
2 - Se, no curso do mês de janeiro de 1989, mais precisamente no dia 15,  entrou em 
vigor a Lei 7.730/89, modificando o critério do cálculo da correção monetária, inexistira 
efeito retroativo, somente a partir de tal data se processando a alteração. 
3 - Apelação improvida". 
(AC 7088-CE, Rel. Juiz José Delgado, 2ª Turma, julgada em 18.09.90. 
"Civil e Processual Civil. Critério de cálculos do rendimento da caderneta de poupança em 
fevereiro de 89. Medida Provisória 32, de 15.01.89. Lei 7.730/89 (Plano Verão). 
- Impossibilidade de aplicar as regras contidas na MP 32 aos poupadores que possuem 
contas com 'datas de aniversário' até o dia 15. 
- Incidência do IPC (maior índice). 
- Apelo a que se nega provimento". 
(AC 8390-CE, Rel. Juiz Francisco Falcão, 1ª Turma, julgada em 28.02.91). 
Isto posto, nego provimento à apelação. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 28.060-SE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: EDGARD GOMES DE MENEZES 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. SIZENANDO AZEVEDO FARO (APTE.) E  

VALTENOR SANTOS (APDO.) 
 
EMENTA  

Previdenciário. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Insuficiência de provas 
apresentadas pelo autor. 
- Há de se apreciar o mérito de ação proposta contra o INSS para revisão de benefícios, 
com base na Súmula 260, do ex-TFR, quando os documentos apresentados pelo autor 
são suficientes a comprovar sua vinculação à Previdência Social através do gozo de 
benefício. 
- Apelação provida para anular a sentença recorrida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Terceira 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 26 de outubro de 1995 (data do julgamento). 
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JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Edgard Gomes de Menezes insurge-se contra 
sentença que declarou extinto, sem julgamento de mérito, o processo por ele ajuizado 
contra o INSS, visando à revisão do benefício previdenciário de acordo com a Súmula 
260, do ex-TFR. 
O douto Magistrado fundamentou o decisum no fato de o autor não se ter desincumbido 
do ônus da prova da alegada defasagem no valor do benefício. 
O apelante insiste em afirmar a ilegalidade dos critérios de reajuste adotados pela 
Previdência Social. Segundo ele, a autarquia previdenciária também não conseguiu 
comprovar a realização das correções devidas. 
Contra-razões às fls. 45/47. 
Relatei. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Insurge-se o apelante contra a 
sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, porque a parte autora não 
se desincumbira do ônus probatório quanto à defasagem do benefício previdenciário. 
O promovente não demonstrou numericamente os decréscimos nos valores do benefício 
ao longo do tempo. Alegou apenas a ilegalidade dos critérios de reajuste utilizados pela 
autarquia previdenciária, responsável pelas crescentes perdas de poder aquisitivo. Dita 
ilegalidade, inclusive reconhecida pelo Judiciário, deu origem à Súmula 260, do ex-TFR, 
cuja orientação visou a corrigir as irregularidades cometidas pelo INSS. 
A Previdência Social, entretanto, dispõe de melhores condições para esclarecer o modus 
faciendi das revisões implementadas. O douto Magistrado poderia a ela ter requisitado as 
informações necessárias ao julgamento da lide. 
Nestas circunstâncias, não se há de exigir comprovação das afirmações contidas na 
inicial a quem não tem condições de fazê-lo de modo tão minucioso. 
O autor comprovou estar vinculado à Previdência Social e em gozo de benefício, 
elemento suficiente para apreciação da lide. 
Por outro lado, de tão pública e notória a desvalorização dos benefícios previdenciários, 
impõe-se a transferência do onus probandi dos autores para a própria Previdência Social, 
no sentido de ela dever demonstrar a inexistência da defasagem. 
Isto posto, dou provimento à apelação para anular a sentença, determinando a volta dos 
autos ao juízo de origem para análise do mérito. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 32.303-PE  

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: HELAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 
Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF 
Advogados: DRS. JAIME PIRES DE MENEZES (APTE.) E  

ÁUREA ROSANE VIEIRA E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA  

Constitucional. Anistia. Art. 47, I, ADCT. Ação de consignação em pagamento. 
- Não se beneficia do art. 47, I, do ADCT, a micro ou pequena empresa que tenha 
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contraído empréstimo anteriormente ao prazo estabelecido na norma, embora também 
haja firmado refinanciamentos posteriores. 
- Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a 3ª 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, 09 de novembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Helam Comércio e Representações Ltda. promoveu 
ação de consignação em pagamento contra a Caixa Econômica Federal, ao fundamento 
de que era beneficiária da anistia prevista no art. 47,  do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, não lhe podendo ser exigida a correção monetária sobre o 
contrato de empréstimo que firmara. 
O MM. Juiz Federal da 6ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco julgou improcedente o 
pedido por entender que o negócio jurídico celebrado com a autora data de 10.12.85, 
além de não se enquadrar a autora como micro ou pequena empresa, na forma dos 
preceitos constitucionais, daí não ser integral o depósito e justa a possível recusa da ré. 
Condenou, ainda, a autora nas custas e em honorários advocatícios, fixados em 20% 
(vinte por cento) sobre o valor da causa. 
Irresignada, a autora apela do decisum, renovando as mesmas razões da petição inicial, 
acrescidas do argumento de que o empréstimo foi contraído em 30.11.86. Refutou, ainda, 
a condenação em honorários, uma vez que já havia sido condenada no processo cautelar 
no mesmo percentual de 20% (vinte por cento). 
A CEF ofereceu as contra-razões de fls. 126/130. 
É o relatório. 
  

VOTO-PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A primeira questão que me vem à baila 
reporta-se à decadência do direito de ação. 
Com efeito, ao isentar da correção monetária as pessoas jurídicas e físicas descritas no 
art. 47, I e II, do ADCT, o constituinte, dentre outras condições, estabeleceu para a 
liquidação o prazo de noventa dias contados da data da promulgação da Constituição. 
A ação de consignação em pagamento sub judice foi distribuída em 17.01.89, portanto, 
fora do prazo constitucional que se ultimou em 03.01.89. 
Assim, inapelavelmente estaria o direito da autora alcançado pela decadência. 
Ocorre que há notícia nos presentes autos (fls. 75) de que houve o depósito objeto da 
consignatória, mediante medida cautelar de nº 89.0000038-1, movida pela autora contra a 
ré. 
Tal fato foi inclusive reconhecido na manifestação da Caixa Econômica Federal em sua 
defesa (fls. 76/80), quando pede, ao fim, a improcedência de ambas as ações. 
Sobre o assunto, o MM. Juiz a quo argumentou: 
"Em princípio, a propositura da ação de consignação em pagamento não carece de 
cautelar preparatória para realização de depósito. Presente, porém, o periculum in mora, 
nada impede a efetuação de depósito através de ação cautelar, a fim de resguardar a 
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parte autora de possível alegação de perecimento de direito, ficando, assim, vencida a 
preliminar" (fls. 108). 
Entendo que, comprovado o depósito na cautelar, a presente consignação não perde o 
seu objeto, ou seja, o mérito há de ser apreciado, pois afastada a decadência pelo 
depósito tempestivo. 
Rejeito a preliminar que suscito de ofício. 
 
VOTO-MÉRITO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Pretende a autora obter as benesses 
estatuídas no art. 47, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, in verbis: 
"Art. 47. Na liquidação dos débitos, inclusive suas renegociações e composições 
posteriores, ainda que ajuizados, decorrentes de quaisquer empréstimos concedidos por 
bancos e por instituições financeiras, não existirá correção monetária desde que o 
empréstimo tenha sido concedido: 
I - aos micro e pequenos empresários ou seus estabelecimentos no período de 28.02.86 a 
28.02.87;" 
Ao julgar improcedente o pedido, o MM. Juiz a quo assim fundamentou a decisão: 
"No mérito, demonstrou a ré datar o negócio jurídico celebrado com a autora de 10.12.85 
(fls. 82/86). 
De outro lado, evidenciam os autos não se enquadrar a autora como micro ou pequena 
empresa (fls. 96/98) dentro dos parâmetros constitucionais e legais. 
Ora, em assim sendo, não se eximia a autora de honrar o empréstimo com a devida 
correção monetária, pelo que não foi integral o depósito realizado e justa a possível 
recusa da ré" (fls. 108). 
A questão de fundo cinge-se em saber se o empréstimo de responsabilidade da autora 
fora realizado no período de 28.02.86 a 28.02.87, ou seja, no prazo estabelecido no art. 
47, I, do ADCT. 
Discutiu-se nestes autos que houve refinanciamento da dívida. 
A bem da verdade, cotejando a prova coligida aos autos, constato que houve um contrato 
de abertura de crédito originário, datado de 10.12.85 (fls. 82/86), um termo aditivo em 
27.06.86 (fls. 87), outro termo aditivo em 06.02.87 (fls. 88) e um contrato particular de 
confissão e renegociação de dívida em 21.08.87 (fls. 90/95).  
Depreende-se, pois, que o contrato inicial foi firmado anteriormente ao prazo considerado 
para a anistia constitucional. 
Entendo que o refinanciamento da dívida formalizado no período da benesse não é 
bastante para assegurar à autora a dispensa da correção monetária. 
A propósito, esta Egrégia Segunda Turma, ao julgar a AC nº 7287-PE, da qual fui Relator, 
decidiu: 
"EMENTA: Constitucional. Exclusão da correção monetária. Art. 47, do ADCT. 
I - Tendo ocorrido a renegociação e composição do débito resultante de contrato de 
empréstimo firmado entre 28.02.86 e 28.02.87, é de se terem atendidas pela 
microempresa as condições para a exclusão da correção monetária de que trata o art. 47, 
do ADCT. 
II - Apelação improvida". 
(Julgamento em 11.06.91, DJ 16.08.91). 
No mesmo sentido, a Egrégia Primeira Turma, ao julgar a AC nº 4032-PE, verbis: 
"EMENTA: Constitucional e Financeiro. Liquidação de débito. Correção monetária. Anistia. 
ADCT, art. 47. 
- Tratando-se de débito de empréstimo contraído dentro do período previsto no art. 47, 
inciso I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,  de 1988, ainda que 
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posteriormente renegociado, está abrangido pela anistia da correção monetária de que 
trata o citado dispositivo constitucional, uma vez atendidas as demais exigências ali 
estabelecidas. 
- Inocorrente, na hipótese, a alegada decadência do direito do devedor, portanto, embora 
não lhe tenham sido oferecidas condições de liquidar o débito dentro do prazo fixado no 
parágrafo terceiro, inciso I, do mencionado art. 47, o benefício foi requerido 
tempestivamente, nesse mesmo prazo. 
- Apelação desprovida. Sentença confirmada". 
(Julgamento em 08.11.90, DJ 21.12.90). 
No tocante à fixação dos honorários na presente ação, nada tem a ver com o que ficou 
decidido na cautelar, que é processo inteiramente diverso. 
Com efeito, a irresignação da apelante restringe-se ao argumento de que em cautelar não 
há condenação em honorários. Tal assertiva há de ser objeto de discussão naquele 
processo. 
À evidência que a verba honorária é cabível na ação de consignação em pagamento de 
que se cuida. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 32.320-RN           

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: CICOL-CIA. DE INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogado: DR. CARLOS ALBERTO MAIA (APTE.) 
 
EMENTA  

Tributário e Processual Civil. Portaria MF nº 649/92. Embargos  à Execução. Princípio da 
eventualidade. Arts. 300 e 745, do CPC. Art. 16,  2º, Lei 6.830/80. Certidão de Dívida 
Ativa. 
- Se a lei autorizadora da remissão prevê relação custo/benefício, impõe-se a observação 
deste critério na sua aplicação. 
- Preliminar rejeitada. 
- O princípio da eventualidade aplica-se ao processo de execução, devendo, portanto, 
toda a matéria de defesa ser argüida na inicial de embargos. O devedor que tenta na fase 
de liquidação discutir os valores originários do débito fiscal desrespeita o princípio 
mencionado e o art. 16,  2º, da Lei 6.830/80. 
- Os cálculos de atualização da dívida fiscal devidamente inscrita, não tendo sido 
impugnados pela recorrente, não estão em debate. 
- Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à 
apelação, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 28 de setembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Em Primeira Instância, embargou a recorrente a 
execução fiscal, sob o argumento de que seu débito estaria abrangido pela anistia 
concedida pelo Decreto-lei 2.303/86. 
O Juízo de Primeira Instância desacolheu os embargos e determinou o prosseguimento 
da execução, condenando a embargante ao pagamento de honorários de 10% sobre o 
valor do débito. Neste Egrégio Tribunal, confirmou-se a sentença recorrida. 
Com a baixa dos autos, iniciou-se a execução do julgado, requerendo a Fazenda 
Nacional, embargada-vencedora, a remessa dos autos à Contadoria para a apuração do 
devido em face da sucumbência. 
Apresentados os cálculos (fls. 81 e 82), declarou a Fazenda Nacional estar de acordo 
com os mesmos. Impugnou-os o embargante-devedor, ora recorrente, apresentando um 
novo montante, calculado com base nos valores mencionados no verso da Certidão de 
Dívida Ativa, sendo a cópia mais uma vez anexada aos autos. 
A respeito da divergência, informou o Sr. Contador que os cálculos de fls. 81 (honorários) 
foram elaborados conforme o demonstrativo da atualização do débito fiscal, fornecido pela 
Fazenda Nacional (fls. 82). Baseado nestas informações, o ilustre Juiz Federal julgou 
improcedente a impugnação e homologou os cálculos de sucumbência apresentados às 
fls. 81. 
Dessa decisão foi interposto agravo de instrumento, recebido como apelação, face ao 
princípio da fungibilidade recursal. O fundamento do recurso é de que a sentença apenas 
apreciou os cálculos de fls. 81, quando a impugnação atacou os cálculos no seu todo, 
conforme permitido em despacho de fls. 83. 
Sem contra-razões os autos subiram. 
Ocorre ainda que, neste Tribunal, o apelante requereu através de petição (fls. 113/120) a 
declaração de cancelamento do débito, agora com fundamento no artigo 4º, da Portaria nº 
649/92 do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, combinado com o art. 3º, do 
Decreto-lei nº 1.376/72, alegando que o valor originário da sua dívida, excluídas as 
parcelas relativas à correção monetária, juros de mora, multa de mora e encargos, seria 
inferior a 10 UFIR (Unidade Fiscal de Referência). 
Dispensei revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Preliminarmente, aprecio a petição de fls. 
113/120, onde verifico que a discussão diz respeito, na verdade, sobre a aplicação do 
parágrafo único, do artigo 4º, da Portaria nº 649/92, que trata do cancelamento de débitos 
para com a Fazenda, cuja execução esteja em trâmite processual. 
Este diploma administrativo foi editado, segundo seu preâmbulo, "tendo em vista o 
disposto no parágrafo único, do art. 65, da Lei nº 7.799, de 10 de julho de 1989", que 
autorizou o Ministro da Fazenda a determinar o cancelamento dos débitos "observados os 
critérios de custos de administração e cobrança". 
Percebe-se, de logo, que a intenção da lei foi dispensar a cobrança de créditos que, à 
época de sua edição, tivessem um valor tão reduzido que não justificassem as despesas 
e os esforços com sua cobrança. Logo, se a lei autorizadora da remissão prevê uma 
relação custo/benefício, impõe-se a observação destes critérios na sua aplicação. 
À época da inscrição do débito em questão, apenas para se ter uma idéia do significado 
da relação custo/benefício, o montante possuía valor correspondente a cerca de cem 
vezes o valor do salário mínimo do período. Quando da edição da Portaria, o valor 
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máximo admitido para a remissão correspondia a menos que um salário mínimo. 
Ora, qual seria o benefício para a Fazenda Nacional dispensar a cobrança de um valor 
que, avaliado nestes termos, apenas como exemplo, superaria em pelo menos cem vezes 
o limite fixado na norma, após os esforços até então dispensados para sua cobrança? 
Nenhum. Vantagem levaria a apelante, que vem tentando protelar o pagamento de seu 
débito para com o Estado e agora pretende ser "premiada" com o cancelamento da sua 
dívida. Razão pela qual indefiro a petição que conheço como preliminar. 
Quanto ao mérito da apelação, discute a apelante o fato da sentença recorrida não ter se 
pronunciado sobre sua impugnação aos cálculos de fls. 82, demonstrativo atualizado do 
débito fiscal fornecido pela Fazenda Nacional. 
A apelante trouxe aos autos dois argumentos na tentativa de desconstituir a exigibilidade 
do título fiscal. Primeiro argüiu a improcedência da cobrança, quando interpôs embargos à 
execução, e depois questionou o valor devido, quando do processo de liquidação dos 
cálculos da sucumbência. 
Ocorre que no processo de execução aplica-se o princípio da eventualidade, disposto nos 
artigos 300 e 745, do CPC, cuja inteligência determina que toda a matéria de defesa será 
argüida de uma só vez, inclusive aquelas que deveriam ser apreciadas no caso de as 
primeiras serem repelidas. Evita-se, assim, os inconvenientes de fragmentação das 
alegações e dos recursos, que possibilitariam estender a execução indefinidamente, sem 
contar os riscos de rediscussão do assunto, já precluso. 
Sobre a execução fiscal, a Lei 6.830/80 (que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida 
Ativa da Fazenda Pública), art. 16,  2º, afirma ainda que "no prazo dos embargos, o 
executado deverá alegar toda matéria útil à defesa...". 
Assim não pode a apelante discutir o valor declarado originariamente na Certidão de 
Dívida Ativa, se no momento oportuno deixou de fazê-lo, para apenas questionar a 
legitimidade da cobrança. 
Poder-se-ia dizer a seu favor que lhe seria permitido questionar a atualização do valor do 
débito, uma vez que se trata de matéria superveniente, e o juízo sobre os mesmos 
autorizou que se falasse, em despacho de fls. 83. Contudo, o que se depreende dos 
cálculos apresentados pela apelada é que houve uma tentativa de questionar o montante 
inscrito originariamente na Certidão de Dívida Ativa, matéria preclusa, vez que a questão 
não foi argüida em momento oportuno. 
Matéria idêntica já foi apreciada por esta Turma, quando do julgamento da Apelação Cível 
nº 9.031 - AL, que teve como Relator o Juiz Francisco Falcão, com decisão assim 
ementada: 
"Processual Civil. Embargos à Execução. Liquidez e certeza do título executivo fiscal. 
Princípio da eventualidade. 
- O título executivo fiscal goza da presunção de liquidez e certeza, só ilidida mediante 
prova em contrário. 
- Nos embargos à execução incide o princípio da eventualidade, com a concentração da 
defesa do devedor. 
- Apelo improvido. Decisão unânime". 
(Julg. em 01/08/91, DJ em 23/08/91) 
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, sobre este assunto,  manifestou-se conforme 
ementa abaixo transcrita: 
"Processo Civil. Embargos à Execução intempestivos. Impossibilidade de reagitar-se 
matéria preclusa na via de agravo . Moeda estrangeira. Repasse. Correção. Recurso 
provido. 
I- Sendo a preclusão a perda de uma faculdade ou de direito subjetivo processual, 
inadmite-se a rediscussão de matéria sepultada em decorrência da reconhecida 
intempestividade dos embargos do devedor. 
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II- Nos embargos à execução incide o princípio da eventualidade, com concentração da 
defesa do devedor. 
III- Sendo o processo um caminhar para a frente, com superação de etapas, ao devedor 
somente é lícito, após os embargos do art. 736, CPC, oferecer embargos de segunda fase 
(art. 746) ou novos embargos do devedor de primeira fase para impugnar eventuais vícios 
de procedimento ensejados por nova constrição legal". 
(STJ-4ª Turma, REsp 2.773-RS, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJU 18.06.90) 
No mesmo sentido já havia entendido o ex-Tribunal Federal de Recursos: 
"Processual Civil. Embargos do Devedor. Apelação. Falta de prequestionamento. 
Princípio da eventualidade. Aplicação  
I - Em apelação, não é possível redirecionar a defesa, alegando matérias não argüidas 
nos embargos do devedor e por isso mesmo não apreciadas na sentença impugnada, por 
lhes faltar o requisito do prequestionamento (CPC, art 745, c/c artigos 300 e 303). 
II - Apelação desprovida". 
(TFR, 4ª Turma, AC 67.120-SP, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 01.09.93). 
Assim, a impugnação da apelante representou uma tentativa de ressuscitar matéria 
fulminada pela preclusão, ao questionar o montante inscrito na Certidão de Dívida Ativa, 
apenas discutindo a própria legitimidade da cobrança. 
Logo, foi razoável a conclusão a que chegou o ilustre Juiz Federal, homologando apenas 
os cálculos da sucumbência, pois os cálculos de fls. 82, mera atualização da dívida fiscal 
devidamente inscrita, não tendo sido impugnados pela recorrente, não estariam em 
discussão. 
Pelo exposto, rejeito a preliminar levantada e nego provimento à apelação, mantendo a 
sentença. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 33.897-AL 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS-CRECI 
Apelada: MIGG LTDA .- PROMOÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA DE PROGRAMAS 

HABITACIONAIS 
Advogados: DRS. JOSÉ AREIA BULHÕES (APTE.) E  

WILSON GOMES QUEIROZ (APDA.) 
 
EMENTA  

Executivo Fiscal. Embargos. Empresa que desenvolve atividade não coincidente com a de 
corretor de imóveis.   
A Certidão da Dívida Ativa gera presunção de liquidez e certeza. Esta, contudo, pode ser 
ilidida por prova inequívoca de que a executada não está obrigada a registrar-se perante 
o Conselho Regional Profissional exeqüente em face da natureza de sua atividade, que 
não coincide com a de corretor de imóveis. 
Apelação e remessa improvidas. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos etc, decide a 2ª 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. 
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Recife, 26 de outubro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O caso é de embargos opostos pela MIGG LTDA. - 
Promoção e Assessoria Técnica de Programas Habitacionais contra execução fiscal que 
lhe é movida pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI-AL, atinente à 
cobrança de anuidade decorrente de registro na autarquia federal, acrescida de multa e 
outros acessórios. 
Alega a embargante, em suma, que a execução se fulcra em auto de infração decorrente 
do fato de que, segundo a exeqüente, a empresa comercializava imóveis sem o devido 
registro no Conselho. Sustenta, em prol do seu direito, que não exerce a função de 
corretor de imóveis, uma vez que é órgão assessor de cooperativas habitacionais, 
fornecendo suporte técnico, administrativo, contábil e jurídico e social, contando com 
credenciamento junto à CEF. Assim, não procede a execução fiscal. 
Houve impugnação (fls. 110/112), onde o embargado aduziu que a embargante, na 
verdade, exercia funções intermediárias visando à seleção de pessoas para a aquisição 
de imóveis, conduta típica do corretor. 
O MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária de Alagoas, Dr. Paulo Roberto de 
Oliveira Lima,  julgou procedentes os embargos, tornando insubsistente a penhora e 
extinguindo a execução, por entender que as atividades desenvolvidas pela embargante 
não são próprias ao corretor de imóveis. Assim, houve exorbitância da embargada ao 
autuar e aplicar a multa objeto da execução. 
Irresignado, interpôs o CRECI apelação, renovando as mesmas razões da impugnação, 
citando a Lei nº 6.530/78 para sedimentar a sua tese. 
Contra-razões oferecidas (fls. 126/129). 
Sentença sujeita ao duplo grau. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Para auferir a validade da Certidão da 
Dívida Ativa, deve ser averiguada nestes embargos a natureza da atividade exercida pela 
apelada. 
Aliás, esse é o cerne da questão. 
É claro que, esclarecido que a empresa não exerce funções típicas de corretor de 
imóveis, inexiste a obrigatoriedade de inscrição no respectivo Conselho e, assim, estará 
ilidida a presunção de liquidez e certeza da Certidão da Dívida Ativa, não tendo sentido a 
execução fiscal.     
A embargante alega que tem por objetivo social a assessoria aos agentes promotores de 
programas habitacionais no referido sistema, sendo inclusive fiscalizada pela Caixa 
Econômica Federal. (fls. 09) 
Assim, não se dedica à exploração de atividades inerentes ao corretor de imóveis. 
A apelante, a seu turno, enfatiza que a empresa foi autuada quando se encontrava 
obtendo inscrições para a aquisição de unidades habitacionais, que, a seu pensar, se 
constitui na intermediação de compra e venda de imóveis. 
A Lei nº 6.530, de 12 de maio de 1978, dispõe: 
"Art. 1º - O exercício da profissão de Corretor de Imóveis, no território nacional, é regido 
pelo disposto na presente lei. 
Art. 2º - O exercício da profissão de Corretor de Imóveis será permitido ao possuidor de 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

título de Técnico em Transações Imobiliárias. 
Art. 3º - Compete ao Corretor de Imóveis exercer a intermediação na compra, venda, 
permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização 
imobiliária. 
Parágrafo único - As atribuições constantes deste artigo poderão ser exercidas, também, 
por pessoa jurídica inscrita nos termos da lei". 
Adoto como razão de decidir os lúcidos fundamentos da sentença a quo, que examinou 
com profundidade a questão, verbis: 
"Profissões há que correspondem ao exercício das tarefas de que se ocupam pessoas 
que apresentam refinados conhecimentos técnicos e científicos, tal como ocorre com a 
medicina, a advocacia, a odontologia, a engenharia etc. Nestes casos, é relativamente 
simples identificar a linha divisória entre os atos privativos dos profissionais e outros sem 
esta característica. Aliás, o princípio da liberdade de trabalho insculpido na Constituição 
Federal me anima a acreditar que apenas estas profissões comportam restrições a seu 
exercício, visto que a Carta Magna admite apenas, por exceção, que a lei condicione o 
exercício de profissões ao preenchimento de requisitos técnicos. 
Não é o que se verifica com outros misteres, tal como o de corretor de imóveis. Aqui não 
se exige do profissional qualquer conhecimento técnico para o exercício das tarefas que 
desempenha. Tanto assim é que a lei admite que o proprietário de bens, sejam móveis ou 
imóveis, por mais ignorante e inculto que seja, os aliene, troque ou adquira outros sem a 
intermediação de corretor. Tal liberdade seria impensável no caso da medicina, da 
advocacia e de outras profissões já mencionadas. 
Nestas derradeiras hipóteses, ainda que deixando de lado a idéia da inconstitucionalidade 
da norma que restringe o exercício da profissão aos inscritos no CRECI, até porque o 
Judiciário como um todo vem admitindo a compatibilidade da exigência com a Lei Maior, 
forçoso é convir que o conceito de corretor passa a ser mera criação da lei, não podendo 
ser visto como conceito fático ou social. Corretor de imóveis é quem a lei define como tal. 
Bem assim, são privativos do corretor de imóveis os atos definidos como tal na lei. 
Em casos assim, tenho que é impossível dilargar os conceitos delimitados pela lei, seja 
porque se trata de lei proibitiva, e as leis proibitivas interpretam-se restritivamente, seja 
porque o princípio consagrado na Lei Maior é o da liberdade de trabalho, donde a 
restrição desta liberdade ser excepcional e como tal deve ser havida. 
Partindo dessas premissas, registro que o conceito de corretor de imóveis está 
intimamente ligado a duas idéias: a) a de intermediação; b) a de compra, venda, troca ou 
locação de imóveis. 
E quais as ocupações a que se dedica a embargante ? A documentação acostada à inicial 
é exuberante no definir tais atividades. A embargante se vincula ao Sistema Financeiro da 
Habitação, organizando cooperativas criadas com o objetivo de adquirir terrenos, construir 
moradias mediante financiamento pela CEF, e distribuí-las entre os cooperativados. Sua 
atividade, minudentemente descrita nos contratos acostados aos autos, vai desde a 
regularização jurídica da cooperativa, passando pela seleção de cooperativados 
potenciais, entre os quais realiza pesquisa sócio-econômica, até a assessoria jurídico-
contábil necessária à celebração dos contratos de financiamento. O conjunto de 
atividades da embargante, consoante se oberva, não se traduz na mera intermediação de 
contrato de compra e venda. Aliás, a rigor, em todo o processo não existe contrato de 
compra e venda. É verdade que, para muitos dos cooperativados, tudo não passa de uma 
maneira complexa, mas vantajosa, de adquirir um imóvel. Juridicamente, entretanto, há a 
formação de uma cooperativa (e a embargante não seleciona compradores, mas 
cooperativados), em seguida, a contratação de financiamento e de empreitada para a 
construção de casas, as quais são ao fim distribuídas entre os cooperativados. 
Ora, tratando-se de profissão criada por ficção legal, cujos contornos devem ser vistos de 
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modo restrito pelos motivos já gizados, somente é de se enxergar atividade vinculada ao 
CRECI quando há exata correspondência entre a atividade e a descrição legal dela. O 
rigor na verificação deve ser severo. 
No caso dos autos, não vejo as atividades desenvolvidas pela embargante como próprias 
de corretor de imóveis. ..."  (fls. 115/117) 
Demais disto, impõe-se ressaltar que a aquisição de imóveis não constitui  atividade  
bastante  para justificar a subordinação da apelada ao CRECI, por não se tratar, como foi 
visto, da principal atividade da autora. 
Resta, pois, concluir que a embargante não poderia sofrer autuação por parte do CRECI 
e, por conseguinte, não pode ter contra si execução apoiada em Certidão de Dívida 
infundada. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação e à remessa. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 42.708-PE  

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CONTINENTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA. 
Advogada: DRA. LUÍZA MARIA DE ARAÚJO PESSOA (APDA.) 
 
EMENTA  

Embargos à Execução. Execução fundada em título judicial. 
- Não  há de ser anulada sentença, sob o pretexto de não  ter sofrido o crivo do duplo 
grau de jurisdição, quando a mesma se encontra sob a égide da Lei  nº 6.825/80, que 
limita as causas de alçada, mormente quando a parte interpôs embargos infringentes, 
considerado o recurso específico. 
- A falta de apresentação do instrumento de mandato do advogado do exeqüente no 
processo de embargos à execução constitui irregularidade sanável, suprida quando no 
processo de constrição judicial já existe  procuração judicial legitimando a representação. 
- Apelação  e remessa improvidas. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos etc, decide a 3ª 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, 26 de outubro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O caso é de embargos opostos pela União Federal 
contra execução fundada em título judicial decorrente de ação de repetição de indébito do 
FINSOCIAL,  que lhe é movida por Produtos Alimentícios Continental Indústria e 
Comércio Ltda. 
O MM. Juiz Federal da 2a. Vara da Seção Judiciária de Pernambuco julgou improcedente 
a ação incidental, condenando a ré ao pagamento de verba honorária fixada em 15% 
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sobre o valor total do crédito executado. 
É desse decisum que se insurge a União, alegando, em suma, que o processo é nulo por 
não ter sido a sentença de conhecimento submetida ao duplo grau de jurisdição, ou seja, 
a ação de repetição de indébito não teria transitado em julgado. Doutra parte, deve ser 
decretada a nulidade dos embargos a partir da impugnação, por não ter a embargada 
juntado a procuração do seu advogado. 
Contra-razões oferecidas (fls. 25/26). 
Sentença submetida ao duplo grau de jurisdição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Pretende  a União Federal, através do 
presente recurso, a reforma da sentença de Primeiro Grau sob dois fundamentos: 1º) a 
nulidade do processo de execução por não ter, a seu ver, a sentença da ação de 
repetição de indébito transitado em julgado, em face da inobservância ao princípio do 
duplo grau de jurisdição obrigatório, na forma do art. 475, II, do CPC, combinado com a 
Lei 6.825/80; 2º) nulidade dos embargos a partir das fls. 09, em face da representação 
irregular da embargada, por não ter apresentado o instrumento de procuração ao 
causídico nomeado, quando da impugnação dos embargos. 
Não assiste razão à súplica da apelante. 
A Lei 6.825/80, vigente à época, prescrevia: 
"Art. 1º. O artigo 475, II e III, do Código de Processo Civil, não se aplica à sentença 
proferida contra a União nas causas de valor igual ou inferior a 100 (cem) Obrigacões 
Reajustáveis do Tesouro Nacional". 
Ora, o valor atribuído à ação de repetição de indébito foi de Cz$ 10.000,00 (dez mil 
cruzados), em 31.08.87, equivalentes a 26,48 (vinte e seis vírgula quarenta e oito) OTNs, 
portanto, bem inferior ao limite de alçada. 
Dito valor não foi impugnado e a sentença foi proferida levando em consideração este 
quantum. 
Ademais, a própria embargante aduziu os embargos infringentes contra aquele aresto, o 
que sedimenta o entendimento de que era o recurso típico para o momento. 
Não impressiona, por outro lado, o argumento de que os cálculos de liquidação noticiam 
valor bem superior ao fixado para a alçada. 
Na realidade, como é fácil apreender, os cálculos de liquidação somente foram efetuados 
após o trânsito em julgado da sentença de conhecimento, que, no caso, repita-se, já havia 
sido embargada pela União. 
Entendo que a sentença apreciou bem a questão ao asseverar: 
"Aliás, a então representante processual da ora embargante, a D. Procuradora da 
República, Dra. Regina Coeli Campos de Menezes, conhecedora da mencionada lei, 
interpôs o referido recurso de embargos infringentes, que foram improvidos por aquele 
então MM. Juiz Federal, sendo que a respectiva r. decisão transitou em julgado, pelo que 
se passou à fase de liquidação, com o julgamento, por sentença, da respectiva conta de 
liquidação, a respeito da qual, embora regularmente intimada, a ora embargante silenciou. 
(fls. 13) 
No que tange à alegação de irregularidade de representação, entendo que, embora 
tratando-se a ação de embargos de processo autônomo, a falta do instrumento de 
mandato da embargada revela nulidade sanável. Primeiro, em face de que o interesse 
maior no deslinde do processo de execução é do próprio exeqüente, que ali já se 
encontrava devidamente representado. Segundo, porque é controvertida a questão da 
revelia no tocante à ausência de impugnação dos embargos. 
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Demais disto, dirimindo qualquer dúvida, veio aos autos com as contra-razões da 
apelação a cópia da procuração outorgada ao advogado da embargada (fls. 27). 
Com essas considerações, nego provimento à apelação e à remessa oficial, mantendo a 
sentença pelos seus bem apresentados fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 43.954-PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: EDMUNDO DA SILVA TEIXEIRA 
Advogado: DR. NEWTON LOBO DE CARVALHO (APDO.) 
 
EMENTA  

Administrativo e Civil. Militar. Reforma. Doença mental. Nexo causal. Juros. Fazenda 
pública. Termo de incidência. 
- Estando exaustivamente comprovado ser o autor portador de doença mental grave e 
que a mesma foi adquirida em decorrência dos maus tratos por ele sofridos, no tempo em 
que se encontrava engajado ao Exército Brasileiro, procedente é o seu pedido de reforma. 
- Os juros moratórios devidos pela Fazenda Pública contam-se a partir da citação, nos 
exatos termos do art. 1º, da Lei nº 4.414/64 c/c o art. 1.536, do Código Civil Brasileiro. 
- Apelação e remessa oficial improvidas. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a 3ª 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 nos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 09 de novembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Trata-se de apelação interposta pela União Federal 
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de 
Pernambuco, que, nos autos da ação movida por Edmundo da Silva Teixeira, julgou, em 
parte, procedente o pedido formulado na inicial, no sentido de reconhecer ao autor o 
direito de ser reformado do Exército Brasileiro com proventos correspondentes à mesma 
graduação, acrescidos das vantagens legais, parcelas vencidas a partir do licenciamento 
do autor, tudo acrescido de correção monetária e de juros de 0,5% ao mês, a partir da 
citação. 
O autor, vencido em parte, não apelou. 
A União Federal, irresignada, alega que, embora o douto Sentenciante tenha reconhecido 
ao autor, ora apelado, o direito à reforma, entendeu que não existia nos autos prova de 
que sua incapacidade definitiva houvera decorrido de acidente em serviço. 
Na realidade, diz a apelante que não existe nos autos qualquer prova de que o autor seja 
incapaz e, para corroborar a sua afirmativa, faz menção ao primeiro laudo pericial, onde 
se concluiu sofrer o autor de meros distúrbios vivenciais. 
Por fim, insurge-se a apelante contra o pagamento de juros moratórios fixados a partir da 
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citação, pois, em se tratando de decisão contra a Fazenda Pública, o termo inicial da 
incidência de juros de mora é a partir do trânsito em julgado da decisão, a teor do que 
dispõe a Lei nº 4.414/64. 
Sem contra-razões. 
A sentença foi submetida ao duplo grau de jurisdição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Observo, através dos fatos narrados na 
inicial, que o autor, no período em que prestava serviços no Colégio Militar do Recife, foi 
acusado de haver furtado um revólver do gabinete do comandante daquela unidade 
militar. 
Ao ser preso, foi torturado e, a partir de então, passou a apresentar distúrbios mentais, 
tendo sido internado no Hospital Geral do Exército e em outros nosocômios desta cidade, 
sempre para tratar de sua saúde mental. 
Acrescente-se, ainda, que respondeu a processo criminal na Justiça Militar, em razão da 
acusação do furto da arma, tendo, ao final, sido absolvido da imputação que lhe foi feita. 
Por fim, foi considerado incapaz definitivamente para o serviço do Exército, por ser 
portador de "Reação Histérica", sendo, todavia, considerado apto para prover os meios de 
subsistência (fls. 86). 
Proposta a presente ação, na fase de sua instrução, o eminente Juiz a quo, não se 
convencendo da conclusão da perícia inicialmente realizada, determinou que outra fosse 
produzida, havendo esta concluído que o autor era portador de personalidade psicopática 
tipo histérica, estando sua capacidade laborativa a depender de programas de 
reeducação (fls. 203 a 209). 
Por outro lado, noticia-se nos autos que o autor deu entrada, por várias vezes, em 
hospitais psiquiátricos, a fim de se submeter a tratamento mental. 
Assim, não resta a menor dúvida de que seja o autor portador de doença mental que o 
impossibilite de exercer as atividades normais da vida civil e que os distúrbios de 
comportamento do autor se manifestaram após a acusação que lhe foi feita, quando 
encontrava-se engajado às fileiras do Exército Brasileiro. 
Por outro lado, como bem salientou o douto Juiz sentenciante, encontra-se comprovado, 
quer através da prova documental quer da testemunhal, que o autor começou a 
apresentar mudanças de comportamento após ser preso e submetido a torturas, por ter 
sido acusado da prática de furto de uma arma. 
Desta maneira, a outra conclusão não poderia ter chegado o Julgador a quo senão àquela 
de reconhecer ao autor o direito de ser reformado, de acordo com a legislação em vigor. 
Quanto à incidência dos juros moratórios, alega a ora apelante serem os mesmos devidos 
a partir do trânsito em julgado da sentença e não a partir da citação, como determinou a 
sentença. 
Neste sentido, invoca a Súmula nº 163, do STF, de teor seguinte: 
"Salvo contra a Fazenda Pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros 
moratórios desde a citação inicial para a ação". 
Theotonio Negrão, em seu Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 
22ª edição, Malheiros Editores, ano 1992, pág. 228, esclarece: 
"Art. 293: 7a. A restrição 'salvo contra a Fazenda Pública', constante da Súmula 163, não 
mais subsiste. Neste sentido: RTJ 125/1.290, STF-RT 622/230, STF-Bol. AASP 1.571/21, 
TJPR-RAMPR 42/116, em face da Lei 4.414, de 24.9.64 (RT 350/671, Lex 1964/812, RDA 
79/547), art. 1º: 'A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as autarquias, 
quando condenados a pagar juros de mora, por estes responderão na forma de Direito 
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Civil". 
Assim ocorrendo, entendo que decidiu corretamente o douto Juiz sentenciante, quando 
determinou que os juros, nas obrigações ilíquidas, são devidos desde a citação, nos 
exatos termos do art. 1.536, do Código Civil Brasileiro. 
Com estas considerações, nego provimento à apelação e à remessa oficial, mantendo a 
sentença em todos os seus termos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 44.428-PE  

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: FAZENDA NACIONAL    
Apelada: CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO 
Advogados: DRS. CLEIDE MARIZA DE ANDRADE MESQUITA E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA  

Embargos à Execução Fiscal. Companhia Nacional de Abastecimento. Anistia de débitos 
fiscais. Lei nº 8.029/90. 
- À Companhia Nacional de Abastecimento,  oriunda do processo de fusão da Companhia 
de Financiamento da Produção-CFP com a Companhia Brasileira de Alimentos - COBAL 
e Companhia Brasileira de Armazenamento - CIBRAZEM, na forma do art. 16, I, da Lei nº 
8.029/90, aplica-se a regra do art. 23, da mencionada Lei, que estabelece o cancelamento 
dos débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional. 
- Apelação e remessa improvidas. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a 3ª 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, 26 de outubro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O caso é de embargos opostos por CONAB - 
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO contra execução fiscal que lhe é movida 
pela Fazenda Nacional. 
O MM. Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco julgou procedentes os 
embargos, extinguindo a  execução fiscal  por reconhecer a incidência do art. 23, da Lei nº 
8.029/90, que teria anistiado a embargante dos débitos junto à Fazenda Pública. 
Condenou, ainda, a União a ressarcir as custas antecipadas pela embargante e ao 
pagamento de honorários advocatícios arbitrados em Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil 
cruzeiros). 
Sentença submetida ao duplo grau de jurisdição.  
Irresignada, interpôs a Fazenda Nacional  o recurso de apelação, sustentando a 
legalidade das contribuições. 
Contra-razões oferecidas (fls. 121/123). 
É o relatório. 
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VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se observa, o MM. Juiz a quo julgou 
procedentes os embargos por entender que se aplica ao caso a anistia preconizada no 
art. 23, da Lei nº 8.029/90, in verbis: 
"São cancelados os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, de 
responsabilidade das entidades que vierem a ser extintas ou dissolvidas em virtude do 
disposto nesta Lei". 
Alega a apelante que a embargante, ora apelada, não foi extinta nem dissolvida, sendo 
fruto da fusão da Companhia de Financiamento da Produção-CFP com a Companhia 
Brasileira de Alimentos - COBAL e Companhia Brasileira de Armazenamento - 
CIBRAZEM. 
Entendo que a razão não está com a apelante.  
Com efeito, a fusão das Companhias foi estabelecida pelo art. 16, II, da Lei 
susomencionada, e, de acordo com o art. 2l9, II, da Lei nº 6.404/76, esta é uma das 
causas de extinção da empresa, senão veja-se: 
"Extingue-se a Companhia: 
I - omissis 
II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em outras 
sociedades".  
Demais disto, vejo com bons olhos os fundamentos  esclarecedores da sentença, verbis: 
"A Lei nº 8.029/90 procurou instituir uma reforma na chamada Administração Indireta, com 
o objetivo de reduzir o número de entidades vinculadas ao poder público, manifestando o 
propósito de implantar a racionalização administrativa. 
Foi prevista a fusão de três empresas para que fosse constituída a Companhia Nacional 
de Abastecimento. 
Não parece inserir-se no sentido da lei transferir para a nova entidade dívidas para com a 
própria Fazenda Nacional contraídas pelas empresas fundidas. 
A Companhia Nacional de Abastecimento também adotou a forma de empresa pública, 
tendo, portanto, o seu capital composto exclusivamente com recursos públicos. 
O objeto da aludida entidade não é a mera exploração de uma atividade econômica, pois 
desempenha função delegada pelo poder público federal no controle do abastecimento, 
atividade administrativa de competência da União"(fls. 92). 
Assim, a argumentação da apelante de que a norma que dispõe sobre exclusão do crédito 
tributário deve ser interpretada literal e restritamente, por força do art. 111, I, do CTN, não 
desfaz o direito da apelada. Na espécie, como se viu, houve determinação expressa. 
Como se deduz, aplica-se ao caso o art. 23, da Lei nº 8.029/90, que estabelece o 
cancelamento dos débitos das empresas extintas ou dissolvidas em virtude do disposto 
nesta lei. 
Ora, se houve fusão das Companhias em face da lei mencionada, o que acarreta de 
modo inequívoco a extinção das empresas, surgindo uma nova empresa, é evidente que 
o benefício tributário alcança a apelada. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação e à remessa. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 44.831-PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: ARMAZÉM SANTA ANA LTDA. 
Apelada: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO-SUNAB 
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Advogados: DRS. ÉRICKA GOUVEIA (APTE.) E  
FRANCISCO MONTEIRO DE SALES E OUTROS (APDA.) 

 
EMENTA  

Embargos à Execução Fiscal. SUNAB. Portarias SUPER nº 04/91 e 53/90. Autuação com 
base na alínea "c", do art. 11, da Lei Delegada nº 04/62.   
Tipificação da conduta violadora da norma adequadamente inserida no auto de infração. 
Condições da empresa autuada de exercitar a sua defesa plena, tanto na via 
administrativa como na judicial. 
Fato, havido como transgressor da norma, inatacado. Presunção de liquidez e certeza da 
Certidão da Dívida Ativa que embasou o processo de execução fiscal não ilidida. 
Apelação improvida. Manutenção da sentença. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a 3ª 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 nos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 09 de novembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ  NEREU SANTOS: Cuida-se de apelação que interpõe a empresa 
Armazém Santa Ana Ltda. contra a sentença da lavra do MM. Juiz Federal da 3ª Vara da 
Seção Judiciária de Pernambuco, que julgou improcedentes embargos  opostos pela 
apelante à execução fiscal ajuizada pela SUNAB- Superitendência Nacional do 
Abastecimento. 
A autuação, que motivou a lavratura da Certidão da Dívida Ativa, teve por fundamento a 
venda de vários produtos sem afixação dos preços de forma visível e de fácil leitura, 
contrariando  os dipositivos contidos nas Portarias SUPER 04/91 e 53/90, bem como 
violando a Lei Delegada nº 4/62, artigo ll, alínea "c". 
A sentença recorrida julgou  improcedentes os embargos, por entender que "o auto de 
infração contém a narrativa fática e menciona expressamente o dispositivo legal violado", 
não havendo sacrifício do direito de defesa. Condenou a embargante ao pagamento das 
custas processuais e  honorários advocatícios fixados em CR$ 1.000,00 (hum mil 
cruzeiros reais). 
Alega a apelante, nas razões do recurso, que não houve possibilidade de defesa 
administrativa, uma vez que do auto de infração não constaram os dispositivos que teriam 
sido violados. Ainda que assim não fosse, a multa teria sido exorbitante por confrontar 
com a alínea "c" citada pelo fiscal autuante, cuja graduação é de natureza leve. Pugna 
pela reforma do decisum. 
Contra-razões oferecidas às fls. 49/51. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se observa, a empresa  Armazém 
Santa Ana Ltda. foi autuada pela fiscalização da SUNAB por deixar de afixar preços de 
produtos em lugar visível e de fácil leitura, contrariando o disposto nas Portarias SUPER 
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nº 04/91 e 53/90 e a alínea "c", do art. 11,  da Lei Delegada nº 04/62. 
Dispõe a alínea "c" do art. 11, da Lei Delegada nº 04/62, in verbis: 
"Não mantiver afixada, em lugar visível e de fácil leitura, tabela de preços dos gêneros e 
mercadorias, serviços ou diversões públicas populares". 
O ato de intervenção descrito no auto é a Portaria nº 53/90, que estabeleceu normas à 
comercialização de bens e à prestação de serviços essenciais ao uso da população, 
constando na Seção II as regras de afixação de preços, sendo do conhecimento de todas 
as empresas. 
A seu turno, a Portaria nº 04/91 cuidou do congelamento dos preços de todos os bens e 
serviços. 
A tese da apelante é de que inexistiu possibilidade da empresa apresentar defesa 
administrativa, por não constar do auto de infração o artigo e parágrafo infringidos, mas, 
tão- somente, as portarias. 
Na verdade, a embargante limitou-se a contestar a formalidade do auto de infração, no 
caso, a ausência de indicação dos dispositivos das portarias colacionadas. 
Ocorre que, como bem asseverou o MM. Magistrado sentenciante, a tipificação está 
devidamente explicitada: alínea "c", do art. 11, da LD nº 04/62. 
Demais disto, a descrição contida no auto é bastante clara no sentido de evidenciar o fato 
gerador da infração, a motivar a defesa da autuada. 
Doutra parte, na via judicial renovou-se a oportunidade do exercício pleno da defesa. 
Contudo, a embargante não cuidou de atacar o fato tido como transgressor da norma, não 
ilidindo, deste modo, a presunção de liquidez e certeza da Certidão da Dívida Ativa que 
embasou o processo de execução fiscal. 
No que tange à discussão sobre a natureza da multa, entendo que a matéria se encontra 
preclusa, em face de não ter sido objeto da inicial nem ter sido tratada na sentença. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 48.543-PE                  

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: JOÃO AMÂNCIO DA SILVA 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. JORGE AMÂNCIO RIBEIRO (APTE.) E  

GILBERTO QUINTINO DE SANTANA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA  

 Previdenciário. Reclassificação de benefício de B/30 (renda mensal vitalícia a inválidos) 
para B/32 (aposentadoria por invalidez). Pedido formulado por decorrência lógica. 
- Compreende-se no pedido o que dele logicamente decorre. Considera-se, no caso, 
formulado o pedido de reclassificação do benefício de B/30 para B/32, por ser 
antecedente necessário ao pedido de pagamento de aposentadoria por invalidez com 
base no salário mínimo. 
- Apelação em parte provida para anular a sentença. 
 
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, 
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que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 10 de agosto de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Cuida-se de apelação contra sentença que julgou 
improcedente pedido de revisão de benefício previdenciário, ao fundamento de que o 
benefício percebido pelo autor, insuscetível do reajustamento pretendido (na base de 7,5 
salários mínimos), é de renda mensal vitalícia (Lei nº 6.179/74) e não de aposentadoria 
por invalidez mencionada pelo autor, e que não foi objeto do pedido a transformação de 
um benefício em outro, só possível em outra ação. 
Sustenta o apelante que "A petição inicial em todos os seus termos alegou as falhas pediu 
que o seu benefício fosse considerado o B/32 e não o B/30" (sic). Ao final, requer a 
reforma da sentença e conseqüente transformação do benefício, com o pagamento das 
diferenças e de todo o atrasado. 
Com as contra-razões, subiram os autos e neste Tribunal vieram-me por distribuição. 
Dispensada a revisão, na forma regimental. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): O autor, ao iniciar sua exposição, assim 
se manifestou: 
"A aposentadoria por invalidez do autor iniciou-se, respectivamente, em 19 de julho de 
1979, conforme faz prova do documento anexo (doc. nº 02), cópia autenticada de fls. 44 
da CTPS. Sendo a sua aposentadoria por invalidez classificada no Nível B/30, alega o 
autor que tem direito ao Nível B/32..." 
Formulou o seu pedido nos seguintes termos: 
"...proceder à revisão da sua aposentadoria por invalidez, a partir de quando foi efetuado 
o seu primeiro reajuste proporcional, e das suas mensalidades subseqüentes, com base 
nos índices integrais do salário mínimo vigente na data do reajuste, pagando-lhe a 
aposentadoria por invalidez na base de sete salários mínimos e meio, com as diferenças 
devidas e atrasadas, inclusive o 13º salário, que nunca recebeu e que é devido, tudo isso 
desde a concessão da aposentadoria por invalidez..." (fls. 06). 
Embora se reconheça não ser um primor de petição, verifico que o autor se manifestou 
expressamente sobre o direito que alega ter quanto à classificação de seu benefício em 
B/32. 
Mesmo que o autor não tivesse se manifestado de forma expressa em sua exposição, é 
de se compreender no pedido o que dele logicamente decorre, de tal sorte que se deve 
considerar formulado o pedido de reclassificação do benefício previdenciário, posto ser 
antecedente necessário ao pedido de pagamento de "aposentadoria por invalidez na base 
de sete salários mínimos e meio". 
Vejo, no entanto, que a apreciação da matéria requer exame dos documentos 
desconsiderados na sentença, sobre os quais restou silente o Instituto-réu, e que foram 
apresentados pelo autor em sua réplica, onde pede diligências para demonstração das 
contribuições para o INSS, por parte da empresa onde trabalhou, as quais, segundo 
afirma, eram bem elevadas. 
Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação para anular a sentença, 
determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para apreciação da reclassificação do 
benefício previdenciário do autor e suas conseqüências pecuniárias. 
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É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 50.394-CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelado: FRANCISCO EURIDES MARTINS COSTA 
Advogados: DRS. ROGÉRIO SANTOS CORREIA E OUTROS (APTE.) E  

JOSÉ TELMO ALBUQUERQUE VASCONCELOS (APDO.) 
 
EMENTA  

Previdenciário. Art. 201, V, da Constituição Federal em vigor. Inexistência de 
discriminação entre cônjuges para obtenção de pensão por morte. 
- A atual Constituição Federal, ao assegurar a igualdade de direitos e deveres entre 
homens e mulheres, inclusive no âmbito da sociedade conjugal, pôs fim a toda e qualquer 
discriminação entre eles. 
- Não prevalece, a partir de sua vigência, a restrição contida no art. 12, I, do Decreto 
83.080/79, no sentido de considerar dependente de segurado da Previdência Social o 
marido, apenas na condição de inválido. 
- O art. 201, V, da Lei Maior, confere aos cônjuges ou companheiros, indistintamente e 
sem ressalvas, o direito à percepção de pensão por morte de segurado. 
- Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Terceira 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 26 de outubro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: O INSS insurge-se contra a sentença que, 
julgando procedente pedido formulado por Francisco Eurides Martins Costa em ação 
ordinária contra ele movida, condenou-o à concessão de pensão por morte ao autor, a 
partir do óbito da esposa, a ex-segurada Terezinha de Jesus Martins. 
O Instituto, ora apelante, insiste na inexistência do direito pleiteado, porquanto à época do 
óbito da ex-segurada, junho/89, a legislação previdenciária em vigor só reconhecia a 
condição de dependente, para obtenção do referido benefício, ao marido inválido. 
A Lei 8.213, de 24.07.91, não se aplicaria, pois, ao caso em referência. 
Contra-razões às fls. 39/40, pugnando pela manutenção do decisum. 
Regularmente processados, vieram os autos para desembargo, a mim cabendo por 
distribuição. 
Relatei. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ  JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): O art. 201, V, da novel Constituição 
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Federal, garante, entre outros direitos, a pensão por morte de segurado, homem ou 
mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, nos termos da lei. 
O atual texto constitucional assegurou a igualdade de todos, sem distinção de qualquer 
natureza. 
Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações e os relativos à sociedade 
conjugal serão exercidos, indistintamente, por um e outro. Daí não se sustentar o 
argumento do apelante para negar o direito do autor à percepção da pensão por morte da 
esposa, ao invocar legislação que restringe a condição de dependente de segurado ao 
marido, apenas na qualidade de inválido (art. 12, I, do Decreto 83.080/79). 
O óbito da ex-segurada se deu em junho de 1989, em plena vigência da Constituição de 
1988. O dispositivo legal, referido pelo INSS, tornara-se, pois, inconstitucional. 
A legislação infraconstitucional, a saber, a Lei 8.213/91, que veio a dispor sobre os Planos 
de Benefícios da Previdência Social, como haveria de ser, não fez qualquer ressalva ao 
cônjuge, companheira ou companheiro para obtenção do benefício mencionado. 
Irretorquível se apresenta a douta sentença recorrida. 
Nego provimento à apelação. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 55.631-CE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA    

 AGRÁRIA-INCRA 
Apelados: VICENTE MARCONI DE SOUZA COELHO E CÔNJUGE 
Advogados: DRS. GUILHERME FRANCISCO FELIPE ROCHA E OUTROS (APTE.) E  

ORLANDO DE SOUZA REBOUÇAS E OUTRO (APDOS.) 
 
EMENTA  

Civil. Desapropriação para fins de reforma agrária. Retrocessão. Acolhida parcial do 
pedido, para ordenar o depósito em dinheiro do valor das benfeitorias. Aplicação imediata 
do art. 14 da Lei Complementar 76/93. 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, dar 
parcial provimento à apelação para excluir da sentença a cominação de multa diária, nos 
termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas, que integram o 
presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 15 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 
acolheu em parte pedido de retrocessão de imóvel expropriado para fins de reforma 
agrária, condenando o expropriante a efetuar o imediato pagamento do valor atualizado 
constante do título judicial, sob pena de multa diária. Alega, em resumo, que já efetivou o 
pagamento do precatório expedido nos autos da ação de desapropriação e que é 
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descabida a condenação ao pagamento complementar. 
Os apelados apresentaram 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): Somente após a propositura da ação 
e mais de um ano após intimado para o pagamento do precatório, o INCRA recolheu valor 
desatualizado do débito, daí a exata e imediata aplicação que o  MM. Juiz sentenciante 
deu ao disposto no art. 14, da Lei Complementar 76/93, que determina o depósito, pelo 
expropriante, do valor referente às benfeitorias úteis e necessárias, inclusive culturas e 
pastagens artificiais, e, em Títulos da Dívida Agrária, para a terra nua. 
Ora, a toda vista, o valor recolhido, repita-se, após a propositura desta ação, o foi em 
completa desatualização com a expressão monetária da indenização, daí porque, já sob a 
égide da lei nova, é devido o depósito da diferença da condenação, para que se realize o 
comando de origem constitucional da justa indenização em dinheiro das benfeitorias. 
Mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. 
Nego provimento ao apelo. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 57.030-PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelantes: SÉRGIO XAVIER FEROLLA, TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JÚNIOR,   

 MÁRCILIO MARQUES MOREIRA, ENCOL S/A- ENGENHARIA   
 COMÉRCIO E INDÚSTRIA E UNIÃO FEDERAL 

Apelado: ÁLVARO MOTA CORREIA AMADO 
Advogados: DRS. JOAQUIM CORREIA DE CARVALHO JÚNIOR E OUTRO, ADRIANA 

ROCHA COUTINHO DE CASTRO E OUTRO E SÍLVIO NEVES BATISTA E 
OUTROS (APTES.) E 
ARTHUR CEZAR FERREIRA PEREIRA E OUTRO (APDO.) 

 
EMENTA 

Processual Civil e Administrativo. Ação Popular. Promessa de permuta de imóveis da 
União por créditos futuros de empresa que se compromete a efetuar edificações diversas. 
Licitude e legitimidade do contrato. 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, 10 de novembro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurgem-se os apelantes contra sentença que, 
em ação popular, decretou a nulidade do contrato de permuta celebrado entre a União 
Federal e a firma ENCOL S/A, consistente na troca de imóveis na Avenida Boa Viagem 
pela construção de prédios destinados ao Ministério da Aeronáutica, e todos os atos dele 
decorrentes, e condenou o ex-Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, Dr. 
Marcílio Marques Moreira, o ex-Procurador- Geral da Fazenda Nacional, Dr. Tércio 
Sampaio Ferraz Júnior, e o ex-comandante do II COMAR, Brigadeiro Sérgio Xavier 
Ferolla, em perdas e danos a serem apuradas em liquidação. O Brigadeiro Sérgio Xavier 
Ferolla sustenta a inexistência de dano para a União, tanto que o autor reconhece 
vantagens para o patrimônio público com as edificações contratadas. Assinala que os 
imóveis somente serão transferidos à ENCOL após a efetiva entrega do conjunto de 
edifícios e obras em valor a eles correspondentes, concluídos e com os respectivos 
"habite-se". Caso não houvesse a conclusão das obras, as acessões seriam incorporadas 
ao patrimônio da União, que se desobrigaria de ceder os imóveis e ainda poderia aplicar 
penalidades previstas no contrato. Quanto aos prédios de nºs. 6.590 e 6.384, objeto de 
transmissão antecipada, também estão garantidos, mediante fiança bancária,  pela 
cláusula que estabelece justo preço. Afirma ainda inexistir dano presumido por incidência 
da regra do art. 4º, V, (rectius, inciso IV) da Lei 4.717/65, que diz respeito às modificações 
ou vantagens concedidas durante a execução dos contratos de empreitada, tarefa e 
concessão de serviço público sem que estejam previstas em lei ou nos respectivos 
instrumentos, e não na hipótese de formação do contrato, ainda mais quando nenhuma 
modificação se fez em detrimento do interesse público. Defendeu a legalidade do 
contrato, a deturpação da ação popular, na medida em que o autor confessa a sua 
inconformidade em função de possível repercussão negativa para o mercado imobiliário 
local.  O Prof. Tércio Sampaio Ferraz Júnior argúi ilegitimidade para a causa, porque 
participou do ato impugnado somente com manifestação de caráter técnico-jurídico, 
inexistindo nexo causal material entre o parecer que emitiu e a celebração do contrato. 
Invoca a regra do art. 133, da Constituição Federal, que assegura a inviolabilidade do 
advogado por seus atos e manifestações no exercício da sua profissão. No mérito, 
subscreve as razões apresentadas pelo apelante Marcílio Marques Moreira.  
O Dr. Marcílio Marques Moreira também defende o descabimento da ação popular, ante a 
falta de demonstração do dano sofrido pelo patrimônio público, daí a falta de interesse de 
agir. Entende tratar-se de lide temerária, até porque o autor pretendera, dez anos anos, 
celebrar contrato semelhante com a União. Argúi nulidade por julgamento ultra petita, 
porquanto não postulada condenação dos réus em qualquer indenização, além da 
impossibilidade da liquidação por artigos de uma mera ficção.  No mérito, afirma a 
inaplicabilidade do art. 4º, IV, da Lei 4.717/65, que cuida de questões ulteriores à 
existência do contrato original, que, no mais, foi celebrado após procedimento legal e tem 
causa plenamente legítima.  
A ENCOL S/A argúi a preliminar de carência de ação por falta de lesividade ao patrimônio 
público, o abuso do direito de ação, e, no mérito, discorre sobre a legalidade e 
legitimidade do contrato questionado, assinalando que desistiu voluntariamente do 
adiantamento previsto na minuta do contrato.  
A União Federal também argüiu carência de ação e, no mérito, defendeu a legalidade do 
ato impugnado.   
Com vista, a douta Procuradoria Regional da República, em parecer da Dra. Gilda Berger, 
manifestou-se pelo provimento das apelações do ex-Ministro da Economia,  Marques 
Moreira, e do ex-Procurador Geral da Fazenda Nacional, Tércio Sampaio Ferraz Jr., e 
pelo improvimento dos recursos da União Federal, do Major-Brigadeiro Sérgio Xavier 
Ferolla e da ENCOL S/A.   
Por se tratar de matéria predominantemente de direito, dispensei revisão.  
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É o relatório.  
Peço dia para julgamento. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O então Procurador- Geral da 
Fazenda Nacional, Tércio Sampaio Ferraz Júnior, emitiu parecer sobre a celebração do 
contrato questionado, não com caráter estritamente opinativo, mas com força vinculante, 
tanto que motivou a alteração de instrumento anteriormente formulado.   
Do mesmo modo, a aprovação do então Ministro da Economia, Marcílio Marques Moreira, 
seria decisiva para a prática dos atos impugnados.   
Assim, rejeito as preliminares de ilegitimidade para a causa.   
A lesividade dos atos ao patrimônio da União é apontada tanto sob o aspecto presumido, 
dada a argüição de violação das regras dos arts. 2º e 4º, da Lei 4.717/65, como efetivo, 
porquanto alegado prejuízo com a alienação de imóveis destinados ao Ministério da 
Aeronáutica.   
Tal pressuposto específico da ação preliminar deve ser analisado em abstrato, ou seja, 
em função da simples narração fática, em confronto com a hipótese legal. Nesse plano, 
não há como considerar-se impossível, diante dos fatos descritos na inicial, a existência 
de lesão.   
Os apelantes sustentam, outrossim, que haveria deturpação na utilização da ação popular 
para fins pessoais, na medida em que o autor pretendera alcançar, anteriormente, o 
mesmo objetivo colimado no contrato impugnado.   
A legitimação especial prevista na Lei 4.717/65 é do cidadão, inexistindo qualquer 
exigência de neutralidade em relação ao objeto da causa. Desimportante, portanto, aferir-
se a motivação individual do demandante.   
Rejeito, assim, a preliminar de descabimento da ação popular.    
Os fatos narrados na inicial podem ser assim resumidos: o Ministério da Aeronáutica e a 
firma ENCOL S/A celebraram contrato de nº 001/II COMAR/92, tendo por objeto a 
permuta de 15 imóveis da União por diversas edificações para o 2º Comando Aéreo 
Regional, dentre as quais sete prédios de apartamentos, cassino dos suboficiais e 
sargentos, sede recreativa e recuperação e implantação do sistema de emergência de 
energia elétrica.   
O autor aponta ilegalidade do contrato, afirmando que a mesma operação imobiliária seria 
realizada em 1981 com um grupo de empresas consorciadas, uma das quais por ele 
dirigida, como sócio majoritário, mas foi obstaculizada em razão de parecer da 
Procuradoria da Fazenda Nacional, em que esclarecido que somente se admitiria permuta 
com edificações já concluídas e com "habite-se".   
Acentua que, em 17 de setembro de 1992, novo parecer da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro da Economia, admite a permuta por imóveis a 
construir. Após esse pronunciamento, foi celebrado termo aditivo, retificando o contrato. A 
lesividade ao patrimônio público, segundo o demandante, consiste em permutarem-se os 
imóveis da União, em área altamente valorizada, por serviços de construção e de reforma, 
num contrato dissimulado de empreitada, contrariando a Lei 5.658/7l. 
A douta Procuradoria Regional da República entende que é possível a troca de coisas 
futuras,  e que as duas primeiras redações do contrato importaram em violação da Lei 
5.658/71, porque os contratos, embora com o nome de promessa de permuta, assim não 
se consubstanciavam, e conclui que a nulidade do contrato persiste, pois "transparece 
inequívoco desequilíbrio contratual como restou demonstrado nos autos...porque a 
implementação do Plano de Moradias dos Servidores Militares nunca seria alcançada, 
quiçá melhorado, com somente a construção de 63 apartamentos, quando o deficit 
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alcançava 247 unidades".  
Vejamos, em primeiro lugar, se houve realmente infringência dos limites do permissivo da 
Lei 5.658/71, que estabelece as hipóteses de venda ou permuta dos próprios da União 
pelos Ministérios da Marinha e da Aeronáutica.   
É evidente que a autorização de permuta compreende a promessa de permuta dos 
imóveis da União por créditos futuros do particular, condicionada à efetiva conclusão das 
edificações, inclusive com o "habite-se". O contrato celebrado é preparatório da permuta, 
esta efetivada progressivamente, à medida da entrega dos bens pelo compromissário.   
Não se trata de empreitada, porque a União não libera quaisquer recursos para a ENCOL 
S/A construir e nem esta desempenha papel de empreiteira. No contrato de construção, o 
poder público remunera o particular pela execução de certa obra. No caso sob exame, o 
particular utiliza recursos próprios, realiza as edificações e, à medida que as conclui, 
recebe imóveis em troca do material, equipamentos, mão-de- obra e serviços efetuados.   
Assim se percebe a fragilidade do argumento de que não se cuidaria de permuta porque 
consistindo numa obrigação de dar em troca de fazer (do ut facias) e não de dar em troca 
de dar (do ut des). A construção de um edifício não implica, tão-somente, em serviço, 
mas, e principalmente, no emprego de maquinário, de material e na contratação de 
técnicos e trabalhadores em geral. Cuida-se de um complexo de obrigações de dar e de 
fazer.  
Quanto à invocada violação do art. 2º, "d", da Lei 4.717/65, por insubsistência de 
motivação, considero inconsistente, data venia, o argumento de que a não superação do 
deficit habitacional do Ministério da Aeronáutica em Recife (247 unidades), com a 
construção dos 63 apartamentos a serem entregues pela ENCOL S/A, esvaziaria a 
finalidade do contrato impugnado.   
Nem o administrador público nem o privado podem ficar paralisados diante da 
constatação da inviabilidade circunstancial do atingimento por inteiro de suas metas. Se é 
preciso construir 247 moradias para os militares do 2º COMAR, nem por isso se torna 
desnecessário ou inútil obter 63 unidades, reduzindo a carência habitacional da 
corporação. Os objetivos se alcançam por etapas e, por isso, não pode a ação 
administrativa ser descartada em função de não integralizar o atingimento de metas finais.
  
Assinale-se que os imóveis da União foram minudentemente avaliados, confrontando-se-
os com os custos das construções a cargo da  ENCOL S/A. Não há a menor dúvida 
quanto ao equilíbrio das prestações.    
Por essas razões, dou provimento ao apelo, para julgar improcedente a ação popular. 
Como não evidenciada má-fé do autor, deixo de condená-lo em custas e honorários.  
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 57.979-PE  

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO-SUNAB 
Apelada: GOLDEN CROSS - ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE 
  SAÚDE 
Advogados: DRS. GEORGE FERNANDO RIBEIRO NEVES E OUTROS (APTE.) E  

SÉRGIO HIGINO DIAS DOS SANTOS FILHO E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA  

Processual Civil e Administrativo. Embargos à Execução. Natureza jurídica da GOLDEN 
CROSS. Legitimidade de sua fiscalização pela SUNAB. Controle de preços. Reajuste pelo 
BTNF. Possibilidade. Infração autônoma. Inocorrência. Aplicação do princípio da 
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"unicidade da infração". 
- Não sendo a GOLDEN CROSS empresa seguradora de saúde, justifica-se que sua 
fiscalização seja procedida pela SUNAB e não pela SUSEP. 
- O reajustamento do preço de serviços com base na variação do valor nominal do BTN é 
legítimo para fazer face à espiral inflacionária. 
- Sendo a ação fiscal única, deve ser observado o princípio da infração continuada. 
Assim, mesmo sendo várias as infrações, não se deve considerar cada infração como 
infração autônoma. 
- Apelação e remessa improvidas. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a 3ª 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, 26 de outubro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O caso é de embargos  opostos pela Golden Cross - 
Assistência Internacional de Saúde  contra  execução fiscal proposta pela Sunab-
Superintendência Nacional do Abastecimento. 
Alega a embargante, em suma, que a SUNAB, invadindo a esfera de atribuição da 
SUSEP, autuou a embargante pelo fato de que esta teria "cobrado de seus associados 
'mensalidades em BTN Fiscal'", infringindo a alínea "r", do art. 11, da Lei Delegada nº 4/62 
e a Portaria MF nº 126/89. Argumentou, ainda, que o auto de infração refere-se a um só 
ato praticado, embora tenha a SUNAB lavrado autos em separado como se tratasse de 
infração autônoma, sendo, na realidade, da mesma natureza e origem. Pugnou, enfim, 
pela procedência dos embargos. 
A SUNAB contestou a ação sustentando ter competência para autuar a embargante, além 
de ser legítima a execução fiscal. 
Houve tréplica (fls. 328/341). 
O MM. Juiz, afastando a preliminar de falta de atribuições da SUNAB para fiscalizar e 
autuar a Golden Cross, julgou procedentes os embargos,  entendendo que a embargada 
não fez qualquer apreciação quanto ao argumento de que as infrações eram continuadas 
quando os "autos de infração mencionados refletem a existência de continuidade, que não 
foi considerada para efeito de aplicação da sanção". Condenou, ainda, a SUNAB ao 
ressarcimento das custas adiantadas, além de a autora no restante das custas 
processuais, bem como em verba honorária arbitrada em CR$ 100.000,00 (cem mil 
cruzeiros reais). 
Irresignada, apelou a SUNAB, enfatizando que a Constituição de 1988 autoriza a 
intervenção no domínio econômico. 
Contra-razões oferecidas, renovando a Golden Cross a preliminar de incompetência da 
SUNAB para autuá-la, e, no mérito, sustentando que a matéria objeto da decisão - 
unicidade das infrações - não foi atacada na via recursal. 
Sentença submetida ao duplo grau de jurisdição. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 
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O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A Golden Cross- Assistência Internacional 
de Saúde  alegou nos embargos à execução e novamente nas contra-razões de 
apelação, que as suas atividades são caracterizadas como de seguro-saúde, nos termos 
estabelecidos no Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966. Desta forma, não está 
sujeita à fiscalização por parte da SUNAB, mas sim da Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP; por esta razão, falece competência à SUNAB para aplicar penalidades 
às empresas que operam com seguro-saúde, como é o caso da embargante. 
Invocou, em defesa de seu posicionamento, as opiniões de respeitáveis juristas, como o 
saudoso Professor Orlando Gomes e o eminente Ministro Djaci Falcão, cujos pareceres 
fez acostar aos autos. 
Entendo que a instituição Golden Cross não constitui uma sociedade seguradora nos 
termos estabelecidos no Decreto-lei nº 73, de 21.11.66. 
Assim é que não há qualquer comprovação de que a Golden Cross esteja autorizada para 
funcionar como sociedade seguradora, como prevêem os artigos 74 a 77, do mesmo 
diploma legal. 
Por outro lado, dispõe o artigo 130, do Decreto-lei sob exame, que: 
"A garantia do Seguro-Saúde consistirá no pagamento em dinheiro, efetuado pela 
Sociedade Seguradora, à pessoa física ou jurídica prestante da assistência médico-
hospitalar ao segurado". 
Ora, se não está comprovado que a instituição Golden Cross, consoante as normais 
legais mencionadas, configura uma sociedade seguradora, não poderia, evidentemente, 
prestar seguro-saúde. 
De mais a mais, se a Golden Cross não é sociedade seguradora, nos termos do Decreto-
lei nº 73/66, não está sujeita à fiscalização por parte da SUSEP, desde que a este órgão 
compete fiscalizar a "constituição, organização, funcionamento e operações das 
Sociedades Seguradoras" (art. 36, do decreto-lei citado). 
Esclareço, ainda, que na Egrégia 2ª Turma, quando do julgamento da AC nº 29.542-PE, 
em 07.12.93, da qual foi Relator o em. Juiz José Delgado, fui voto vencido ao defender tal 
tese em pedido de vista. 
Rejeito a preliminar. 
É como voto. 
 
VOTO-MÉRITO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A apelante limitou-se a discorrer sobre a 
possibilidade de intervenção do Estado no domínio econômico. 
Essa questão encontra-se superada a partir do momento em que a jurisprudência 
perfilhou a tese de que a Lei Delegada nº 04/62 foi recepcionada pela novel Constituição. 
Na verdade, com o advento da Carta de 1988, o Estado Brasileiro continuou  a ter o poder 
de controlar, fiscalizar e punir empresas, quer sejam do setor privado, quer sejam do setor 
público, com a estrita observância da legislação em vigor. 
Isto quer dizer que as Leis Delegadas nºs 4/62 e 5/62 continuam em plena vigência, uma 
vez que não afrontaram o texto constitucional. 
Nesse sentido, valho-me de julgado da Egrégia 2ª Turma, através do voto do eminente 
Juiz Petrúcio Ferreira, conforme se vê da ementa adiante transcrita: 
"Administrativo e Constitucional. SUNAB. Intervenção no domínio econômico. 
Congelamento de preços. Medida Provisória 32/89 e Lei 7.730/89. 
1. À União Federal cabe intervir no domínio econômico para evitar controle dos mercados, 
eliminar a concorrência desleal e o aumento arbitrário de lucros, sendo a SUNAB, através 
da Lei Delegada 04/62, o instrumento governamental. 
2. Provada a prática de venda em preço superior ao permitido, mantém-se a sentença que 
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concluiu pela improcedência dos embargos do devedor. 
3. Apelação improvida". 
(AC nº 9.815,-PE, pub. DJU 20.12.91). 
A meu sentir, no entanto, não assiste razão à apelante quanto à questão de mérito 
propriamente dita, ou seja, a possibilidade de majoração dos preços pelo BTNF. 
Sobre esta matéria, a Egrégia 1ª Turma, ao julgar a AC nº 19.006-PE, da qual foi Relator 
o em. Juiz Hugo Machado, decidiu: 
"Constitucional e Administrativo. SUNAB. Competência. Golden Cross. Controle de 
preços. Reajuste pelo BTNF. 
- A competência para fiscalizar as empresas que operam com seguros é da SUSEP e não 
da SUNAB. 
- Sendo a inflação monetária uma realidade, é justo o reajustamento do preço de serviços 
com base na variação do valor nominal do BTN. 
- Apelação provida". 
(Julg. em 01.07.93, unânime). 
Embora tenha demonstrado o meu ponto de vista contrário no que se refere à 
competência, quanto à incidência do BTN acompanho o entendimento do em. Juiz Hugo 
Machado, que em passagem do seu voto lançou os seguintes fundamentos: 
"Com efeito, a relação entre a apelante e seus segurados é de natureza contratual. Há de 
ser assegurada, pois, a equivalência entre prestação e contra-prestação. Sendo, como 
infelizmente é, uma realidade inexorável o desgaste do valor da moeda nacional, não se 
pode admitir o congelamento do valor das mensalidades que a apelante cobra de seus 
segurados. E quando o próprio Estado cobra o que lhe é devido com correção monetária, 
é inadmissível sua intromissão nos contratos para impor a não utilização pelas partes 
contratantes de índices de atualização do valor das prestações respectivas, por ele 
próprio utilizados. 
Ressalte-se, porque relevante no caso específico de que se cuida, que a apelante 
somente existe, e cresce, e lucra, graças ao fracasso do sistema de saúde que o Estado 
pretendeu implantar através das instituições de Previdência Social. Não se pode admitir 
que o Estado, fracassado em seus anunciados propósitos de assegurar assistência 
médica, venha impor aos particulares que a isto se propõem, com sistemas como o 
adotado pela apelante, situações que os conduzirão à inadimplência". 
Quanto ao tema da unicidade das infrações, também examino-o por força da remessa 
obrigatória.  
A fiscalização da SUNAB lavrou diversos autos de infração, como se existissem diversas 
faltas, no caso o cometimento de 56 (cinqüenta e seis) infrações pela autuada, quando, 
na realidade, a infração seria uma só: a cobrança de mensalidade em BTNF. 
A propósito,  a Egrégia 2ª Turma, onde matéria semelhante foi analisada, assim decidiu: 
"Ementa: Administrativo. Mandado de Segurança. SUNAB. 
- Sendo único o auto de infração, independente de serem várias as infrações, para efeito 
da aplicação da pena pecuniária, aplica-se o art. 11, "a", da Lei Delegada nº 4/62, não 
sendo de se considerar cada ação como infração isolada e cumular tantas multas quantas 
sejam essas ações, sem considerar a continuidade da infração em benefício do autor. 
Aplicação dos princípios da interpretação e integração da legislação tributária, que 
abrigam nesse campo o instituto da benigna amplianda de que trata o art. 112, do CTN.  
- Apelação provida". (AMS Nº 224-PE, Relator Juiz Petrúcio Ferreira, acórdão publicado 
no DJU, de 25.06.90). 
Quando do julgamento da apelação em Mandado de Segurança nº 223-PE, na qual fui 
Relator vencido, a mencionada Turma assim decidiu, no acórdão cuja ementa transcrevo: 
"Ementa: Administrativo. Multa. SUNAB. Art. 11, Lei Delegada nº 4/62. Infração 
continuada. Configuração. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

1. Sendo praticadas diversas ações que resultem em infrações administrativas, ainda que 
diversos os sujeitos prejudicados, dentro de um espaço de tempo razoável, diante do 
mesmo quadro externo, está caracterizada violação de forma continuada. 
2. Admissível a aplicação, no campo do Direito Administrativo, das teorias que informam a 
conceituação do crime continuado no Direito Penal. O modo objetivo das ações múltiplas 
praticadas por um só agente ser concebido, com a desvinculação do elemento subjetivo, 
dando destaque às características externas da conexão existente entre os vários 
momentos da consumação, resultando na expressão homogênea da execução e na 
prevalência das circunstâncias de fato que estabelecem entre as ações sucessivas um 
vínculo de continuação, é o mais aplaudido na construção da teoria do crime continuado, 
o que deve ser transposto para o Direito Administrativo com idênticos elementos de 
composição. 
3. A aplicação da doutrinação retrotranscrita leva a não se aceitar como sendo infrações 
autônomas a prática apurada do comerciante de, em várias ocasiões, porém em espaço 
de tempo razoável, vender mercadorias por preço superior ao tabelado. Interpretação do 
art. 2º, da Resolução nº 211, de 1965, da SUNAB. 
4. Voto vencido reconhecendo a existência de infrações autônomas, pelo que, por cada 
venda, deveria ser aplicada uma multa" (AMS Nº 223-PE, Relator designado Juiz José 
Delgado, acórdão publicado no DJU, de 13.08.90). 
Houve, assim, infringência ao princípio da "unicidade da infração". 
Ora, vê-se que se o ato de fiscalização foi uno e baseado num mesmo fato - a cobrança 
de mensalidade em BTNF -, não se poderia aplicar a pena pecuniária considerando a 
prática de várias infrações. 
Desta forma,  não subsiste a aplicação da multa levando em conta o cometimento de 
diversas infrações quando a ação fiscal foi uma só e referente a uma única infração: 
cobrança da mensalidade em BTNF. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 59.852-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelantes: FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS-ESUDA, FAZENDA    

 NACIONAL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF 
Apelados: MARCOS LUIZ OLÍMPIO DA SILVA E OUTROS 
Advogados: DRS. FRANCISCO GERALDO DE HOLANDA PEREIRA E OUTRO E MANOEL 

GILVAN CALOU DE ARAÚJO E SÁ E OUTROS (APTES.) E  
MADMANA VIEIRA (APDOS.) 

 
EMENTA  

Ensino superior. Exigência do pagamento das mensalidades em decorrência de atraso no 
repasse das verbas referentes ao crédito educativo. Ilegalidade. 
- Não podem ser impostas restrições aos alunos beneficiários do crédito educativo pelo 
atraso no repasse das verbas pela CEF. 
- Precedentes desta Corte. 
- Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Terceira 
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Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, rejeitar as 
preliminares e, no mérito, negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 26 de outubro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Marcos Luiz Olímpio da Silva e outros 
promoveram ação de perdas e danos contra a Faculdade de Ciências Humanas Esuda, 
insurgindo-se contra a cobrança das mensalidades escolares, apesar de beneficiários do 
Programa de Crédito Educativo. Em decorrência do atraso no repasse dos recursos pela 
CEF e dos valores exorbitantes cobrados pela instituição de ensino, estavam sendo 
impedidos de dar continuidade ao curso. 
A CEF e a União, integradas à lide na condição de litisconsortes passivas necessárias, 
contestaram a ação. 
A União argüiu, em preliminar, a ilegitimidade para figurar no pólo passivo da relação 
processual. À CEF, como executora do programa, caberia o repasse dos recursos às 
instituições conveniadas. Além disso, a inicial seria inepta por não identificar claramente o 
pedido objeto da demanda. No mérito, estaria a pretensão a carecer de amparo jurídico, 
por não apontar o ato supostamente danoso ou o dano produzido aos autores. 
A CEF suscitou, de igual modo, a ilegitimidade passiva ad causam. Estaria subordinada 
às diretrizes traçadas pelo MEC, sendo mera executora das normas. A inicial estaria 
inepta por não apontar os danos a serem ressarcidos. 
O Esuda suscita preliminar de carência da ação: 
a) Por ilegitimidade ativa ad causam. 
- Os promoventes teriam abandonado o curso, não podendo ser considerados alunos. 
Tampouco seriam beneficiários do Crédito Educativo, não tendo comprovado tal condição. 
b) Por ilegitimidade passiva ad causam. Não existiria solidariedade passiva entre ela, a 
CEF e o próprio MEC. 
c) Por falta de possibilidade jurídica, à míngua de lei específica ou de contrato a 
assegurar o direito dos demandantes. 
No  mérito, a pretensão estaria a agredir o inciso II, do art. 5º, da Lei Maior, não se 
podendo admitir descumprimento da Lei 8.436, de 25.06.92, a depender de posterior 
regulamentação. 
O Magistrado sentenciante rejeitou as preliminares e julgou procedente a ação, "para 
assegurar aos autores a manutenção dos vínculos com a Instituição e para condenar a 
Caixa Econômica Federal a efetuar todos os repasses previstos no contrato original de 
cada autor, conforme indicado na inicial". (Fls. 87v) 
Recorreram o Esuda (fls. 89/93), a União (fls. 95/98) e a CEF (fls. 100/106). 
O Esuda renovou os argumentos expendidos na contestação. 
A União alega a nulidade da sentença, proferida extra petita. A esfera jurídica da União 
fora atingida através de denunciação da lide não requerida nem processada, em flagrante 
violação de seu direito de defesa. 
A CEF afirma não ser responsável pelo pagamento das verbas destinadas ao Programa 
de Crédito Educativo, mas, tão-somente, pelo seu repasse às instituições de ensino 
superior, consoante regulamentação do Ministério da Educação e do Desporto. Somente 
a União, portanto, deveria permanecer na qualidade de litisconsorte passiva necessária. 
Pede sua exclusão do feito e a extinção do processo por carência de ação. 
Contra-razões dos autores às fls. 117/119. 
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Relatei. 
 
VOTO-PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A Caixa Econômica Federal e a União 
Federal são partes legítimas para compor a lide. 
As diretrizes gerais do programa são fixadas pelo Ministério da Educação, cabendo à CEF 
o papel de executora, no tocante às normas operacionais e creditícias, na forma dos arts. 
3º e 4º, da Lei nº 8.436, de 25.06.92, verbis (fls. 28): 
"Art. 3º. O Ministério da Educação fixará, num prazo de noventa dias, as diretrizes gerais 
do Programa e será o responsável pela sua supervisão. 
Art. 4º. A Caixa Econômica Federal será a executora da presente Lei, consoante 
regulamentação do Banco Central do Brasil no que tange às normas operacionais e 
creditícias, podendo partilhar seu Programa de Crédito Educativo com outros bancos ou 
entidades, mediante convênios". 
Examino a nulidade argüida pela União Federal. A sentença teria julgado extra petita, ao 
determinar (fls. 87v): 
"...Julgo procedente a ação em relação à Faculdade de Ciências Humanas - ESUDA para 
assegurar aos autores a manutenção dos seus vínculos com a Instituição; para condenar 
a Caixa Econômica Federal a efetuar todos os repasses previstos no contrato original de 
cada autor, conforme indicado na inicial. Considerando os termos do art. 70, III, do CPC, 
ficando para a presente valendo como título para a CEF em relação à União Federal pelos 
pagamentos a serem efetuados e como título para o Esuda frente à CEF em relação aos 
pagamentos que deverão ser efetuados..." 
Sustenta a apelante que a decisão se revestira de nítida natureza declaratória, na medida 
em que estaria valendo como título em favor da Caixa Econômica Federal. 
Segundo afirma, o art. 70, III, do CPC, que servira de fundamento ao decisum, nesta 
parte, referia-se unicamente à obrigatoriedade da denunciação da lide "àquele que estiver 
obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que 
perder a demanda". 
A denunciação da lide seria iniciativa das partes, nos termos do art. 71, daquele Diploma 
Processual, não podendo ser promovida ex officio. 
Entendo não assistir-lhe razão. 
A União integrou o feito na qualidade de litisconsorte passiva necessária, em face de sua 
efetiva participação, não só nas diretrizes do Programa, bem assim na alocação dos 
recursos para sua manutenção (Lei 8.436/92, art. 5º). Não há que se falar, pois, em 
denunciação da lide. 
Afasto, assim, a preliminares suscitadas. 
 
VOTO-MÉRITO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A Faculdade de Ciências Humanas-
Esuda alega não serem os promoventes alunos regularmente matriculados e não terem 
comprovado vínculo com o Programa de Crédito Educativo. 
Os documentos de fls. 14, 120, contudo, comprovam não só a condição de beneficiários 
do programa, como também a matrícula dos apelados naquela instituição de ensino, no 2º 
semestre de 91 e no lº, de 92. 
Às fls. 21/23, observamos pedidos formulados em setembro de 1992, onde o Esuda 
especifica os valores a serem pagos por eles. 
A Lei 8.436, de 25 de junho de 1992, ao institucionalizar o Programa de Crédito Educativo 
para estudantes carentes, estabeleceu a seguinte restrição, no art. 9º (fls. 27): 
"Art. 9º. O contrato de que trata esta Lei estabelecerá as condições de transferência dos 
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recursos por parte da Caixa Econômica Federal e as garantias relativas em caso de 
atraso dos repasses, estando, em função desse último aspecto, as instituições de ensino 
impedidas de: 
I - suspender a matrícula do estudante; 
II - cobrar mensalidades do estudante, mesmo como adiantamento. 
A presente ação foi distribuída em 30.11.92. Os autores se diziam prejudicados porque a 
faculdade exigia o pagamento da integralidade do débito, para prosseguirem no curso. 
Sem recursos para prover tais despesas, viram-se, pois,  impedidos de efetuar matrícula 
para o ano de 1993. 
A Terceira Turma desta Egrégia Corte firmou precedente no sentido de admitir a 
ilegalidade das restrições impostas aos alunos pelas universidades, em decorrência de 
atraso no repasse dos valores referentes ao crédito educativo. 
No julgamento da Remessa Ex Officio nº 43.690-PE, relatada pelo MM. Juiz Ridalvo 
Costa, assim foi decidido, por unanimidade, em 17.11.94: 
"Ensino superior. Crédito educativo. Atraso no repasse. Cobrança de mensalidades. 
Impedimento à prestação dos exames escolares. Ilegalidade. 
- Não pode a instituição de ensino cobrar mensalidades, nem impedir a prestação dos 
exames ou restringir qualquer tipo de atividade escolar ao aluno beneficiário do Crédito 
Educativo pelo fato da CEF deixar de repassar o valor da anuidade - art. 9º, inciso II, da 
Lei 8.436/92, c/c art. 4º, da Lei nº 8.170/91. 
- As dívidas relativas a mensalidades em atraso devem ser cobradas pelas vias legais 
próprias, não podendo jamais constituir impedimento legítimo ao pleno exercício das 
atividades escolares. 
- Improvimento da remessa". 
Nego provimento à apelação, mantendo a sentença recorrida. 
Assim voto. 
 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 64.128-CE    

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: LUÍS FERREIRA DO NASCIMENTO 
Apelada: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ-UFC 
Advogados: DRS. CARMOLINDA SOARES MONTEIRO E OUTRO (APTE.) E  

MARIA AUXILIADORA BRAGA CASTELO BRANCO E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA  

Processual Civil e Administrativo. Enquadramento de servidor. Lei nº 7.596/87 e Decreto 
nº 94.664/87. Necessidade de dilação probatória. 
- É nula a sentença que julga antecipadamente a causa, nos termos do art. 330, do CPC, 
quando se trata de questão de fato cujo deslinde impõe dilação probatória. 
- Retorno dos autos ao Juízo de origem, para que se proceda à devida instrução. 
- 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. 
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Recife, 09 de maio de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Trata-se de apelação contra sentença que julgou 
improcedente ação ordinária, que pretendia ascensão funcional de servidor, através da 
revisão do seu enquadramento no grupo nível médio, como Mestre de Ofício, atividade 
que, segundo suas declarações, seria sua real função. 
O ilustre Juiz Federal, entendendo que o feito tratava apenas de questão de direito, 
antecipou a decisão da lide, conforme o disposto no art. 330, I, e concluiu que apenas os 
"membros da Comissão" poderiam avaliar o correto enquadramento do requerente, e que 
sua determinação judicial resultaria na invasão de competência da Administração. 
Apela o autor, alegando, em síntese, que o enquadramento estaria ferindo o princípio de 
isonomia, pois outros servidores em mesma situação foram enquadrados na função 
requerida, e ainda que sua atual situação estaria em desacordo com sua real função 
exercida, conforme fez prova, com documentos acostados aos autos. Requer, finalmente, 
a reforma da sentença, pela procedência do pedido. 
Regularmente processado o recurso, subiram os autos e neste Tribunal vieram-me por 
distribuição. 
Sem revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): O ilustre Juiz Federal, entendendo que o 
feito tratava apenas de questão de direito, antecipou a decisão da lide, conforme o 
disposto no art. 330, I, concluindo que apenas os "membros da Comissão" poderiam 
avaliar o correto enquadramento do requerente, e que sua determinação judicial resultaria 
na invasão de competência da Administração. 
Em princípio, observo que nos autos existem provas a serem produzidas. Há evidente 
controvérsia entre os documentos anexados aos autos pelo autor na inicial, consistente 
na declaração de seu superior imediato, com as informações trazidas pela Universidade-
ré. 
Esta controvérsia exige uma análise mais aprofundada, requerendo a produção de prova, 
para que se possa esclarecer a verdade dos fatos. 
O art. 330, em seu inciso I, autoriza o julgamento antecipado da lide apenas quando a 
questão for unicamente de direito e não houver necessidade de dilação probatória. 
É nula a sentença que julga antecipadamente a causa, quando se trata de questão de fato 
cujo deslinde impõe dilação probatória. Neste sentido: 
"Se há provas a produzir, até em recurso especial pode ser anulado o julgamento 
antecipado da lide (RTJ 113/416, 123/666; STF-RT 599/246, 620/240). Neste caso, 
procede, inclusive, a rescisória da sentença proferida" (TFR-1ª Seção, AR 1.040-SP, Rel. 
Min. Nilson Naves, j. 1.4.87, julgaram procedente em parte, v.u., DJU 18.6.87, p. 12.252, 
2ª col., em.). 
"Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da 
causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, 
constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal" 
(STJ - 4ª Turma, REsp 7.004-AL, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 21.8.91, deram 
provimento, v.u., DJU 30.9.91, p. 13.489, 1ª col., em.). 
"Em princípio, cabe ao Tribunal de Segundo Grau, sopesando os termos do contraditório 
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e os elementos probatórios contidos no processo, decidir se há ou não necessidade de 
produzir prova em audiência. Inexistência de questão federal" (STJ - 4ª Turma, Ag 2.472-
MS-AgRg, Rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, negaram provimento, v.u., DJU 17.9.90, p. 
9.512, 2ª col., em.). 
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Theotonio Negrão, 24ª 
Edição, Editora Malheiros, pp. 267/268, comentário ao art. 330, I). 
Sobre o assunto, este Tribunal tem decidido conforme ementas abaixo transcritas: 
"EMENTA: Administrativo e Processual Civil. Servidor público. Desvio de função. Prova. 
Direito processual da parte. 
Lide julgada antecipadamente. Prova documental insuficiente à comprovação do exercício 
de fato de atribuições diversas àquelas inerentes ao cargo do servidor. 
Necessidade de produção de prova testemunhal, oportunamente requerida. Direito 
processual da parte. Anulação da sentença. 
Apelação a que se dá provimento". 
(AC nº 52.034 - PE, 3ª T., Rel. Juiz Ridalvo Costa, julg. em 01.09.94, DJ em 23.09.94, p. 
53937). 
"EMENTA: Processo Civil. Causa em que há fatos controvertidos dependendo de 
instrução. Requisição de processo administrativo não atendida. Incabível o julgamento 
antecipado da lide. Anulação da sentença. 
Apelo provido". 
(AC nº 8.155 - PE, 2ª T., Rel. Juiz Lázaro Guimarães, julg. em 19.02.91, DJ em 22.03.91, 
p. 5.538). 
Quanto à questão da invasão de competência, não existe dúvida quanto ao disposto na 
Constituição em seu art. 5º, XXXV: 
"A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;" 
Atento aos precedentes jurisprudenciais, e por todo o exposto, anulo a sentença, 
determinando que os autos retornem ao Juízo de origem, para que se proceda à devida 
instrução do processo. Nestes termos, dou parcial provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 64.129-PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: COTONIFÍCIO JOSÉ RUFINO S/A 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. URBANO VITALINO DE MELO FILHO E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA  

Processual Civil e Tributário. Alegação de retorno de mercadorias importadas, para reparo 
ou substituição. Documento em poder do embargante e não apresentado em Juízo, nem 
requerida especificadamente a exibição. 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, 
rejeitar a preliminar e 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, 24 de novembro de 1994 (data do julgamento). 
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JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se o apelante contra sentença que 
julgou improcedentes embargos à execução promovida pela extinta Superintendência 
Nacional da Marinha Mercante - SUNAMAN. Alega, em resumo, que requerera na inicial 
oficiasse o Juízo à Delegacia da Receita Federal "para confirmação de suas afirmações" 
e, no mérito, que devolveu as mercadorias ao importador, por defeitos técnicos, estando 
amparado por isenção prevista no art. 11, II, do Decreto-lei 491/69. 
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): Consta do item 2 da inicial que as 
segundas vias das guias de exportação nºs 7/80/957 e 7/80/1043 encontram-se na 
Delegacia da Receita Federal do Porto do Recife, "pelo que pede se oficie àquele órgão, 
pedindo a confirmação do fato". 
Inexiste requerimento específico de requisição de documento, até porque se trata de guia 
cuja primeira via é entregue ao exportador. Competia ao embargante apresentar o 
documento ou, não estando em seu poder, requerer expressamente a sua exibição pela 
parte contrária ou por terceiro. 
Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. 
No mérito, teria o promovente que comprovar o retorno das mercadorias para reparo ou 
substituição, e não o fez. 
Assim, nego provimento ao apelo. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 64.691-AL 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: CONSTRUTORA OLIVEIRA MACIEL LTDA. 
Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF 
Advogados: DRS. JOSÉ GILDENOR DE ALBUQUERQUE E OUTRO (APTE.) E  

CORNÉLIO ALVES E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA  

Processual Civil. Embargos à Execução. Provas requeridas e relevantes. Inviabilidade do 
julgamento antecipado da lide. 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, para anular a sentença, nos termos do voto do Relator, na forma 
do relatório e notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
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Recife, 15 de dezembro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a apelante contra sentença que 
rejeitou embargos à execução por título extrajudicial. Alega, em resumo, que requereu a 
produção de prova pericial, para comprovação do anatocismo, e que o empréstimo que 
deu causa ao título foi contraído em fevereiro de 1990, para conclusão de 
empreendimento imobiliário, mas só veio a ser lançado em conta em 14 de março 
seguinte, sendo alcançado pelo Plano Collor e tornando-se indisponível. 
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 MM. Juiz Federal Substituto, após a 
impugnação aos embargos, despachou facultando às partes a indicação de provas (fls. 
154), tendo a embargante requerido perícia contábil e ouvida de testemunha (fls. 158). 
Tais meios de prova se ajustam à controvérsia estabelecida nos autos quanto às datas 
dos lançamentos dos valores do mútuo, à forma de cobrança dos juros e outros aspectos. 
Há ainda dados quanto ao empreendimento imobiliário que podem ser relevantes para a 
solução do litígio. 
A hipótese não é de julgamento antecipado da lide, pois há fatos controvertidos que 
necessitam da produção de prova. 
Assim, dou provimento ao apelo para anular a sentença, a fim de que prossiga o feito, 
com a realização da instrução. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 65.855-PE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelantes: J.P.M. CONSTRUÇÕES LTDA. E CAIXA ECONÔMICA    

 FEDERAL-CEF 
Apelados: OS MESMOS 
Lit. Pass.: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. FERNANDO ANTÔNIO MUNIZ DA CUNHA E OUTROS E IZABEL 

URQUIZA GODÓI ALMEIDA E OUTROS 
 
EMENTA  

Civil. Repetição de indébito. Correção monetária cobrada de forma distinta do pactuado. 
Irretroatividade da lei. 
- Ilegitimidade passiva da União para integrar a lide na qual se discute a devolução de 
quantia cobrada a título de correção monetária em financiamento da CEF para 
incorporação e construção de edifício de apartamentos. 
- Impossibilidade de lei nova retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, consubstanciado 
em contrato de financiamento, para lhe alterar a forma de cálculo da correção monetária. 
- Reforma da sentença no que exclui a quantia paga após o término do congelamento do 
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Plano Cruzado, uma vez que, à época, a promovente nada mais devia à CEF, tendo 
inclusive crédito a ser restituído, oriundo da cobrança indevida de correção monetária 
calculada de forma diversa do previsto em contrato. 
- Preliminar rejeitada. Apelação da CEF improvida. Apelação da autora provida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, rejeitar a 
preliminar e, por maioria, negar provimento à apelação da CEF e dar provimento à 
apelação da J.P.M. Construções Ltda., 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, 31 de outubro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de ação de repetição de indébito proposta 
contra a CEF, por iniciativa da J.P.M. Construções Ltda. A autora realizou contrato de 
financiamento com a CEF para incorporação e construção de edifício de apartamentos, 
através do SFH. A correção monetária do débito se faria, conforme a cláusula quarta do 
contrato, pela UPC. Ocorre que, com a decretação do Plano Cruzado, esse índice restou 
sem reajustamento. A inicial expende que a comercialização de algumas das unidades 
residenciais se transformaria em repasse da dívida correspondente aos adquirentes dos 
apartamentos, conforme estabelecido em contrato. Tais repasses foram interpretados 
pela ré como forma extraordinária de amortização da dívida, fato que autorizaria a 
aplicação da variação cumulativa do IPC no saldo devedor do empréstimo, conforme 
previsto no Decreto-lei 2.284/86. Pretende a autora reaver valores que alega terem sido 
indevidamente lançados a débito em sua conta corrente pela ré, a título de correção 
monetária. 
A CEF contesta, argüindo, preliminarmente, litisconsórcio necessário da União. No mérito, 
alega que deve incidir correção monetária no saldo devedor da autora, seja pela UPC, 
como previsto no contrato, ou qualquer outro índice. Aduz que a aplicação dessa correção 
não é devida apenas quando ocorre pagamento antecipado, como interpretou a autora. 
Argumenta que, apesar de o contrato prever a aplicação da UPC, o governo, através de 
dispositivos de ordem pública, determinou mudanças no contrato para adequá-lo aos 
interesses sociais. 
Por determinação do MM. Juiz de Primeiro Grau, a União foi citada através da 
Procuradoria da República, que, por sua vez, requereu a sua exclusão do feito, alegando 
ilegitimidade para nele intervir. 
O MM. Juiz a quo, ao sentenciar, excluiu a União do feito, por considerá-la parte ilegítima 
e, no mérito, julgou o pedido da autora procedente em parte, determinando a  restituição 
do indébito, mas excluindo o período posterior a 28.02.87, porque, a partir dessa data, 
não mais havia congelamento, concluindo que os reajustes do saldo devedor seriam 
então autorizados pelo art. 9º e parágrafos, do Decreto nº 92.492/86. 
Apelam a autora e a ré. 
A autora alega que já era credora da CEF em 27.02.87, conforme inclusive reconheceu a 
sentença. Se a ré não tivesse cobrado indevidamente a correção monetária durante o 
período de congelamento, a autora não teria repassado mais 3 unidades habitacionais 
para suprimir esse débito. Requer que se reconheça o seu direito de reaver o valor pago a 
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maior durante esse período, uma vez que nada mais devia, pelo contrário, tinha crédito a 
seu favor. Aduz que houve equívoco do Julgador ao excluir essa restituição. 
A CEF, preliminarmente, argúi a necessidade de a União integrar a lide. No mérito, 
insurge-se contra o fato de o Julgador a quo ter acatado demonstrativo da evolução do 
débito da autora, apesar de não ter sido este contestado, nem se requerido produção de 
prova pericial. Argumenta que as vendas das unidades habitacionais não eram formas 
ordinárias de pagamento. Segundo a apelante, a forma ordinária de pagamento ocorreria 
ao final do prazo contratual, de uma só vez. Aduz que houve intervenção estatal no 
contrato, para que houvesse correção diária do saldo devedor. Requer a reforma da 
sentença no tocante a sua condenação. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A CEF insiste na preliminar, suscitada na 
contestação, referente à necessidade do litisconsórcio da União Federal, in casu. 
Assim fundamenta o douto Juiz a quo: 
"Depois de melhor examinar a contenda, verifico ser incabível a presença da União na 
relação processual. 
De fato, nenhum pedido foi formulado pela autora contra a mesma. O pedido é de 
natureza condenatória, visando à restituição do que entende a autora que a CEF recebeu 
indevidamente - a discutida correção monetária no período do "Plano Cruzado"-, em 
momento algum pretendendo qualquer devolução da União, que não fez parte do 
contrato, portanto nada recebeu ou cobrou, nem muito menos qualquer provimento 
jurisdicional declaratório com relação a essa pessoa jurídica de direito público. O art. 21, 
inciso VIII, da CF de 1988, e o art. 7º, inciso III, do Decreto-lei nº 2.291/86, nenhuma 
pertinência têm com o feito porque, repita-se, a ação não é de índole exclusivamente 
declaratória, como aqueles processos de mutuários finais contra o agente financeiro em 
que se pretende declaração de fórmula de aumento de prestações com perseguição de 
equivalência salarial. Ali, sim, o litisconsórcio tem de existir por conta da normatividade 
determinadora dos reajustes, que sempre advém do órgão de controle do SFH. 
Não, porém, aqui, em que se pretende restituição de valores recebidos exclusivamente 
pela CEF". 
Ora, não vislumbro interesse da União na ação que visa apenas à restituição do que foi 
debitado na conta da promovente, a título de correção monetária. O fato de a CEF dever 
agir conforme os ditames do Conselho Monetário Nacional não faz da União um 
litisconsorte necessário, in casu. 
Ante o exposto, rejeito a preliminar. 
 
VOTO-MÉRITO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A primeira questão de mérito cinge-se à 
validade dos demonstrativos do débito da autora, por esta apresentados. O Juiz entendeu 
que a ré os aceitou, uma vez que não requereu a produção de prova pericial no momento 
oportuno. 
A CEF alega que o demonstrativo não é autêntico, por não se ter certeza da sua 
veracidade, concluindo que, para que tivesse força probante, deveria ter sido elaborado 
por técnico em cálculos financeiros. 
Ocorre que, conforme o art. 302, do CPC, caberia à ré ter impugnado o demonstrativo 
acostado à inicial. Como não o fez, nem requereu prova pericial, tal demonstrativo foi 
corretamente admitido como incontroverso pelo douto Julgador. 
O segundo argumento da peça apelatória da CEF, no tocante ao mérito, é que lei de 
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ordem pública, in casu, o Decreto-lei nº 2.290/86, art. 2º, parágrafo 2º, determinou a 
alteração contratual, para que o saldo devedor fosse apurado diariamente e paga a 
correção monetária pro rata die, toda vez que o financiado fizesse um pagamento 
antecipado, como instrumento de atualização da moeda desvalorizada pela inflação. 
Discute-se, portanto, sobre a possibilidade de dispositivo legal ser aplicado a um contrato 
realizado em data anterior a sua edição. 
No contrato, assinado em 20 de novembro de 1985, a correção prevista se daria 
trimestralmente, conforme a variação da UPC do BNH. 
A CEF interpretou que o Decreto-lei 2.290, de 21.11.86, de edição posterior à 
contratação, no parágrafo 2º, do art. 2º, alterou a forma de correção monetária estipulada 
no contrato, uma vez que o índice previsto no contrato fora congelado pelo "Plano 
Cruzado". 
Na AC 7.406-CE, relatada pelo insigne Juiz Nereu Santos, esta Turma decidiu, na sessão 
de 18.12.90, como se segue: 
"EMENTA: Processual Civil e Civil. Ação de repetição de indébito. Interpretação de 
cláusula contratual. Correção monetária debitada pelo agente financeiro a maior do que a 
devida. Impossibilidade diante do princípio da irretroatividade da lei. 
I - Omissis. 
II - Desnecessária a intervenção da União Federal em ação proposta contra a CEF, a 
quem cabia agir consoante as regras emanadas seja do extinto BNH, seja do Conselho 
Monetário Nacional. 
III - Não é de aplicar-se lei nova a contrato de financiamento já extinto, para modificar o 
cálculo de correção monetária, quando tal situação ofende o ato jurídico perfeito e o 
princípio da irretroatividade das leis. 
IV - Incensurável a sentença que decidiu pela aplicação do art. 964, do CCB, 
determinando a repetição da quantia que foi debitada a título de correção monetária, 
calculada a maior do que o estipulado em contrato que já havia se vencido anteriormente 
à vigência da norma que veio a alterar as condições de sua incidência. Precedentes da 
Corte. 
V - Omissis". 
Realmente, admitir a aplicação retroativa de dispositivo legal em contrato que se 
caracteriza como ato jurídico perfeito, pois que revestido de todas as formalidades legais, 
afrontaria o princípio constitucional da irretroatividade da lei e a intangibilidade do ato 
jurídico perfeito. 
Quanto à apelação da autora, esta impugna apenas a parte do decisum que excluiu a 
devolução do que ela pagou à ré após o término do congelamento. 
Argumenta a autora, em sua peça apelatória, que, em não se incluindo a correção 
monetária supraquestionada, já havia crédito a seu favor antes do término do 
congelamento. Aduz que o que fora pago após esta data se deveu à inclusão indevida da 
correção monetária no saldo devedor, pelo que incorreu em equívoco a sentença ao 
excluir da quantia a ser devolvida pela CEF o que fora pago após o período de 
congelamento. 
Realmente, se se considerar, como o fez o douto Julgador monocrático ao acolher o 
demonstrativo de fls. 76, que, em 27.02.87, a promovente, ora apelante, já tinha a haver 
16.798,2049 OTNs, significa concluir que a esta altura o seu débito já estava quitado e o 
que foi pago após esta data também deve ser devolvido pela CEF. 
Ante estas considerações, nego provimento à apelação da CEF e dou provimento à 
apelação da J.P.M. Construções Ltda. 
É como voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL N. 66.961-PE 

Relator : O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelada: VERALEIDE COSTA VASCONCELOS OLIVEIRA 
Advogados: DRS. ULISSES JOSÉ DE ALBUQUERQUE COUTELO E OUTROS (APTE.) E  

MARIA RUTH FERRAZ TEIXEIRA E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA  

Previdenciário. Pensão. Tempo de serviço impugnado. Anotações em carteira de trabalho. 
- As anotações em carteira de trabalho, não elididas por prova em contrário e decorrentes 
de decisão judicial, não podem ser recusadas pela autarquia previdenciária, sob pena de 
se estar negando execução a sentença judicial, devendo ser consideradas verdadeiras e 
computadas para efeito de tempo de serviço. 
- Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a 3ª 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, 09 de novembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Veraleide Costa Vasconcelos Oliveira interpõe ação 
ordinária de restabelecimento de benefício previdenciário contra o Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS, objetivando o restabelecimento do benefício de pensão por morte 
que lhe fora concedido em 11.O5.89, em decorrência da morte do seu esposo Isac Vital 
de Oliveira, benefício este que lhe fora, posteriormente, cassado pela instituição 
previdenciária, sob o argumento de que o de cujus não ostentava a condição de 
segurado. 
O Juiz sentenciante julgou procedente a ação, ordenando o restabelecimento da pensão a 
partir  do cancelamento, assim como o pagamento das parcelas vencidas com acréscimos 
legais de juros, honorários advocatícios e demais consectários legais. 
Irresignado, apela o INSS, pedindo a nulidade da sentença, tendo em vista a não inclusão 
do INSS no processo de reclamação trabalhista, que reconheceu tempo de serviço ao de 
cujus. 
Contra-razões às fls. 54/55. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O Juiz sentenciante assim fundamentou o 
seu decisum: 
"A autora pretende o restabelecimento de benefício previdenciário, cancelado pelo  INSS, 
em razão de desconsiderar tempo de serviço do segurado falecido, do qual era a autora 
dependente, tempo este reconhecido pela Egrégia Justiça do  Trabalho. 
Mencionado tempo de serviço tem validade para todos os fins legais, inclusive 
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previdenciários. 
O órgão Judiciário Trabalhista não iria reconhecer vínculo empregatício fraudulento, 
tampouco frágil de provas. 
Regra geral, o INSS não figura em qualquer pólo da reclamação trabalhista, mesmo 
porque o objeto da contenda não lhe diz respeito. 
Por outro lado, tem o INSS amparo legal para exigir da empresa empregadora, assim 
como tal reconhecida na via trabalhista, as contribuições eventualmente não 
reconhecidas, relativamente ao respectivo período. 
Não pode o INSS negar reconhecimento àquele período, para fins previdenciários, 
prejudicando o trabalhador e seus dependentes, sob qualquer argumentação, por lhe 
faltar total base em lei. 
Ademais, as anotações em carteira de trabalho, mesmo quando decorrentes de r. decisão 
judicial, só poderão ser desconstituídas pelos meios processuais próprios, nunca 
simplesmente ser rejeitadas pela administração de entidade previdenciária". 
A autarquia previdenciária, nas suas razões de apelação, insiste, por vez, no mesmo tema 
da sua contestação de fls. 26/28, qual seja, nega-se a considerar o tempo de serviço 
reconhecido pela Justiça do Trabalho mediante reclamação trabalhista proposta pelo ex-
segurado, em razão do INSS não ter participado do feito. 
A questão relativa à impugnação do tempo de serviço por parte do órgão securitário não é 
nova, como bem  esclarece o Juiz sentenciante às fls. 48 do decisum, versando sobre 
matéria conhecida, como se vê da jurisprudência citada pelo Juiz a quo, às fls. 48 dos 
autos, abaixo transcrita: 
" Previdenciário. Abono de permanência. Tempo de serviço impugnado. Anotações em 
carteira de trabalho. 
- A anotação em carteira de trabalho goza de presunção de veracidade, não podendo ser 
recusada pela autarquia previdenciária sem  prova inequívoca em contrário, e sendo a 
mesma decorrente de decisão judicial, somente desconstituída esta pelos meios 
processuais adequados". (AC nº 97.789-SP, 6174434, Rel. Min. Dias Trindade, in DJ de 
30.05.89, p. 9225). 
A respeito do assunto, já tive a oportunidade de me pronunciar na Apelação Cível 
05007260/60/89, na qual fui Relator, julgada pela 2ª turma do TRF da 5ª Região em 
28.11.89, publicada no DOE, em 28 .03.90, ementa in verbis: 
"Previdência Social. Aposentadoria por tempo de serviço. Contrato de trabalho. 
- As anotações do contrato de trabalho, constantes da carteira de trabalho e previdência 
social, não elididas por prova em contrário, devem ser criadas como verdadeiras para 
efeito de aposentadoria por tempo de serviço". (Repertório de Jurisprudência, Direito 
Previdenciário 1989;1993 - TRF 5ª Região, fls. 355). 
Ademais disto, verifica-se, ainda, que a autarquia previdenciária restringe-se a discordar 
da sentença, valendo-se dos mesmos fundamentos aduzidos na sua peça contestatória, 
sem indicar os motivos de fato e de direito que a levam a discordar do referido decisum. 
O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nas suas razões de apelação, limitou-se, 
tão-somente, a invocar a nulidade da sentença proferida na reclamação trabalhista, que 
reconhecera  o tempo de serviço prestado pelo falecido marido da autora na Padaria Ipan, 
ao fundamento de que a autarquia não participara da relação jurídica. 
Reportando-se o apelante aos termos da sua contestação pede, assim, que seja 
reformada a sentença e julgada procedente a ação. 
Como se observou, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS não poderia ser parte na 
relação jurídica instaurada entre o representante do empregado falecido e a empresa 
empregadora.  Desta forma, se a Justiça especializada reconheceu aquele tempo de 
serviço e determinou a sua anotação na carteira de trabalho do empregado, torna-se 
evidente que este tempo haveria de ser considerado para todos os efeitos legais, sob 
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pena de se estar negando execução a sentença judicial. 
Com estas considerações, nego provimento à apelação para manter a respeitável 
sentença recorrida. 
É, pois, como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 67.959-PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelado: OTON RAIMUNDO DOS SANTOS 
Advogados: DRS.  ELIZABETH A. P. MOTINAGA SATO E OUTROS (APTE.) E  

TEREZINHA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO EPAMINONDAS (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Restabelecimento de auxílio-doença. Concessão de aposentadoria por 
invalidez. 
- Caso em que ficou demonstrada a incapacidade do autor para o exercício laboral. 
Suporte fático nos atestados fornecidos pelo INAMPS, além dos procedimentos 
administrativos e laudo elaborado pelo perito judicial.  
- Modificação da data inicial da aposentação para 01.03.88. 
- Apelação provida parcialmente. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a 3ª 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, 09 de novembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Oton Raimundo dos Santos ajuizou ação ordinária, 
de rito sumaríssimo, contra o INSS, visando à percepção de aposentadoria por invalidez. 
Argumentou, em suma, que: a) em 19 de setembro de 1986 sofreu um acidente em sua 
residência, afetando a junção da mão direita com o antebraço, o que ocasionou a sua 
incapacidade permanente para o exercício das suas atividades habituais; b) passou a 
receber auxílio-doença do instituto previdenciário, que foi posteriormente cancelado, em 
que pese não ter o autor se recuperado do acidente; c) reintegrado à firma onde prestava 
serviços, foi novamente afastado por falta de condições atestada pelo supervisor da 
empresa.  Pugna, alfim, pela concessão de aposentadoria por invalidez, a partir do 
cancelamento, com o pagamento das prestações vencidas e vincendas devidamente 
corrigidas. 
Na audiência de instrução e julgamento a autarquia federal ofereceu contestação à ação, 
refutando os termos da inicial, sob o argumento principal de que o cancelamento do 
auxílio-doença se deu em virtude de ter sido o autor considerado apto para o trabalho, 
além de que a aposentadoria por invalidez só é admitida nos casos em que o segurado 
não pode mais exercer qualquer atividade em prol da sua subsistência. 
Houve a produção de prova pericial (fls. 51/54 e 66/67). 
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Realizada nova audiência, na qual o INSS apresentou razões finais. 
Por determinação do Magistrado a quo fêz-se juntada aos autos de cópia do 
procedimento administrativo, tendo o autor se manifestado sobre os documentos. 
O MM. Juiz Federal da 7ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco julgou procedente o 
pedido por reconhecer que ficou comprovado que o autor necessitaria de cirurgia para 
reabilitação, concedeu a aposentadoria por invalidez nos termos do art. 26, § 4º, da 
CLPS, a partir da cessação irregular do auxílio-doença, determinando o pagamento das 
prestações vencidas e vincendas com o acréscimo da correção monetária, nos termos da 
Súmula 71, do ex-TFR, até a propositura da ação e a partir daí de acordo com a Lei nº 
6.899/81 e legislação posterior, além de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
Condenou, ainda, a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% 
(dez por cento) sobre o valor da condenação e ao ressarcimento das custas adiantadas 
pelo autor. 
Inconformado, apelou o Instituto-réu alegando, em síntese, que o benefício de auxílio-
doença não foi cessado em 03.01.88, daí inacertada a decisão quando determina o 
pagamento da aposentadoria a partir desta data, mas, sim, após a cessação do auxílio. 
Renova o argumento de que a aposentadoria só pode ser concedida quando o segurado 
comprova que é incapaz para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 
Ofertadas as contra-razões (fls. 108/111). 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O autor, in casu, vinha percebendo auxílio-
doença desde  02.11.86, conforme demonstra o documento de fls. 92, sendo que no 
período de 01.12.87 a 14.02.88 submeteu-se a reabilitação funcional (fls. 09/10). 
A empresa onde se encontrava o autor em exercício de reabilitação informou em 23.02.88 
ao INSS que o mesmo não se encontrava em condições de exercer a sua atividade 
profissional. 
Consta dos autos documento relativo ao pagamento de auxílio-doença da competência do 
mês de fevereiro de 1988 (fls. 07). 
Na verdade, não se depreende das provas coligidas aos autos qual a data exata em que o 
benefício foi cancelado pela autarquia federal. Contudo, considerando o fato acima, tenho 
presente que o INSS deixou de pagar o auxílio-doença a partir de março de 1988. 
Interessante realçar que o INSS deixou de pagar o benefício quando tomou conhecimento 
por parte da empresa de que o autor não tinha condições de desenvolver suas atividades 
laborais. 
Pretende o autor a concessão de aposentadoria por invalidez, a partir da cessação do 
auxílio-doença. 
A legislação aplicada à hipótese em comento elucida: 
Decreto nº 89.312/84: 
"Art. 30 - A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que após 12 (doze) 
contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, é considerado 
incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 
subsistência, e enquanto permanece nessa condição. 
............................................................ 
§ 3º - A concessão da aposentadoria por invalidez depende da verificação das condições 
estabelecidas neste artigo, mediante exame médico a cargo da previdência social urbana, 
ressalvado o disposto no art. 99 ..." 
O ponto nodal da questão é identificar se o autor ao tempo em que ocorreu a suspensão 
do benefício de auxílio-doença se encontrava capacitado para o trabalho, como 
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asseverou o INSS. 
Deferida a produção de prova pericial, foram apresentados laudos pelo perito judicial e 
pelo assistente técnico do INSS, respectivamente, com as seguintes conclusões: 
"O examinado é portador de seqüela em grau discreto de fratura dos ossos do antebraço 
direito + hipertensão arterial leve com repercussão cardíaca discreta. 
De acordo com o que obervamos na radiografia e no exame físico, o autor não está 
inválido. 
Poderá exercer diversas atividades que lhe garantam a subsistência" (fls. 53). 
"A queixa dolorosa é subjetiva. Não se pode, efetivamente, medi-la. Mas será um 
elemento incapacitante para o interessado exercer algumas atividades. Além do que, há 
redução dos movimentos. Poderá se beneficiar de cirurgia sobre a extremidade distal do 
cúbito, que mesmo provocando alguma instabilidade eliminará o fator dor, aumentando a 
amplitude dos movimentos. 
A não ser assim, realmente, o Sr. Oton Raimundo dos Santos, fica sem condições para o 
exercício de sua profissão". (fls. 66) 
Por sua vez, asseverou a douta sentença, verbis: 
"O laudo do perito do juízo, com que fico, sem nenhum desapreço ao laudo do assistente 
técnico, concluiu que o autor só poderia ter condições para retornar a sua atividade 
profissional de servente após uma cirurgia 'sobre a extremidade distal do cúbito, que, 
mesmo provocando alguma instabilidade, eliminará a dor, aumentando a amplitude dos 
movimentos'. 
Segundo a inteligência do § 5º, do artigo 26, da CLPS, exclui-se o tratamento cirúrgico a 
que se refere o laudo pericial do processo de tratamento e reabilitação do segurado, para 
fins de auxílio-doença, de sorte que se ele, autor, não readquiriu, como os autos o 
demonstram, as condições necessárias para o exercício laboral de outra atividade 
profissional, a solução, no caso, seria a aposentadoria por invalidez e não a cessação 
pura e simples do auxílio-doença (art. 26, § 4º, da CLPS). 
Entendo que a sentença está com a razão. 
Com efeito, comprovado que o autor não detinha condições para a prática de outra 
atividade profissional, o único caminho é a aposentação por invalidez. 
Com essas considerações, dou provimento parcial à apelação, apenas para modificar a 
data inicial da aposentação, que deve ser a partir de 01.03.88, mantendo a sentença 
quanto aos seus demais fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 69.061-AL 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: JOSÉ MORAES DE LIMA 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. GEORGE SARMENTO LINS (APTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Requerida na inicial a realização de perícia médica e constatando-se, 
pela narrativa do fato, a necessidade da produção da prova, nula é a sentença que julgou 
antecipadamente a lide, mesmo que a parte silenciasse ante despacho ordenando a 
especificação de provas. 
 
ACÓRDÃO 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

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, 
anular a sentença, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 9 de março de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se o apelante contra sentença que 
julgou improcedente pedido de reforma com proventos integrais. Alega, em resumo, que 
foi acometido de grave doença mental durante a prestação de serviço militar, sendo 
declarado inválido, podendo prover a sua subsistência civil, daí porque reformado com 
proventos proporcionais. 
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 inicial contém requerimento de 
produção de prova pericial, que é indispensável ao deslinde da causa em que impugnada 
conclusão de laudo médico administrativo. É verdade que, no prazo fixado para 
especificação de provas, a autor restou silente, mas isso não implica que houvesse 
desistido da realização de perícia, que, inclusive, poderia influir no próprio rito, na medida 
em que constatasse incapacidade. 
O parecer psiquiátrico de fls. 33 revela sinais que justificam a realização da perícia, 
conhecidos que são os tênues limites entre a neurose e a psicose. 
Assim, voto, preliminarmente, pela anulação da sentença, a fim de que prossiga o feito 
com  realização da perícia médica. 
 

APELAÇÃO CíVEL N. 69.749-CE    

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS    

 SECAS-DNOCS 
Apelado: RAIMUNDO EVANGELISTA DA SILVA 
Advogados: DRS. LUCIANO SOARES QUEIROZ E OUTROS (APTE.) E  

VALÉRIA PERDIGÃO G. SOARES E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA  

Constitucional e Administrativo. Complementação salarial. DL. 2.438/88. Impossibilidade 
de supressão. 
01.  Não é permitido à Adminstração reduzir ou suprimir a complementação salarial 
percebida pelos servidores públicos, sob pena de lesar o direito adquirido dos mesmos e 
infringir o princípio da irredutibilidade de vencimentos, insculpido no art. 37, XV, da 
Constituição Federal. 
02. Precedentes desta Corte. 
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03. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 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, 1º de agosto de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ:  Trata-se de apelação interposta pelo DNOCS - 
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas contra sentença judicial que julgou 
procedente o pedido formulado por Raimundo Evangelista da Silva, no sentido de receber 
as parcelas atrasadas da denominada "complementação salarial", vencidas a partir de 
novembro de 1989 até junho de 1992. 
Alega, em síntese, o apelante que o pagamento já vem sendo efetuado 
administrativamente, desde julho de 1992, e que, em relação aos atrasados, tal 
condenação implicaria numa desestruturação do órgão, haja vista o grande número de 
programas de que é incumbido. 
O recorrido apresentou contra-razões, defendendo o acerto da sentença, bem como 
pugnando pela sua manutenção. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator):  O assunto em pauta já foi por demais 
debatido no âmbito desta Egrégia Corte. Trata-se da  supressão da chamada 
complementação salarial, implementada pelo Decreto-lei nº 2.438/88. 
Este Tribunal tem entendido que tal supressão violou o princípio constitucional da 
irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Constituição Federal), uma vez que não foi 
oferecido aos servidores o direito de opção de que cuida o art. 2º, do referido decreto-lei. 
Embora a própria Administração lhes tenha  reconhecido o direito a tais valores e iniciado 
o pagamento voluntário a partir de julho/92, permanece devida aos atingidos por tal 
medida a restituição dos valores que deixaram de receber no período compreendido entre 
novembro/89 e junho/92. 
Como exemplos de tal posicionamento, transcrevo os seguintes acordãos: 
 
"Administrativo. Servidores públicos. 'Complementação salarial'. DL. 2438/88. Redução ou 
supressão. Impossibilidade. Direito de opção não facultado. 
- Se não foi dado o direito de opção de que trata o art. segundo, do Decreto-lei nº 
2.438/88, inadmissível a supressão da 'complementação salarial'. 
- Apelação improvida". 
(AC 48.567 - CE, Rel. Juiz Castro Meira, DJ 12.08.94). 
"Constitucional e Administrativo. Complementação salarial do DL 2.438/88. Direito 
adquirido. 
- A redução no pagamento da complementação salarial de que trata o DL 2.438/88, 
efetuada no período de novembro de 1989 a junho de 1992, afronta os princípios da 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

intangibilidade do direito adquirido e  da irredutibilidade dos vencimentos, 
constitucionalmente consagrados. 
- Restauração do pagamento da complementação em apreço, coforme vinha sendo 
efetuado em outubro de 1989. 
- Apelação a que se nega provimento". 
(AC 41.982 - CE, Rel. Juiz Ridalvo Costa, DJ 27.05.94). 
No caso em espécie, o apelante limitou-se a insurgir-se contra a sentença recorrida, sob o 
fundamento de que o órgão não estava preparado para assumir a condenação que lhe foi 
imposta, sem, no entanto, aduzir qualquer argumento que implicasse na reforma da 
decisão. 
Desta forma, considero correta a decisão do Juiz monocrático, razão por que a mantenho 
em todos os seus termos. 
Isto posto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 70.021-PE  

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: USINA UNIÃO E INDÚSTRIA S.A. 
Advogados: DRS. EDNALDO PEREIRA MAGALHÃES E OUTRO (APDA.) 
 
EMENTA  

Execução Fiscal. Inexistência de título executivo. Extinção da execução. Improvimento. 
1. Interpostos embargos à execução, esta Turma declarou a nulidade do título executivo, 
por entender que,  sendo o Engenho Sete Ranchos uma propriedade rural, os seus 
trabalhadores não seriam regidos pela CLT, de modo que, conforme a legislação da 
época, não estavam sujeitos ao recolhimento de FGTS.    
2. Ante a inexistência de título executivo válido, não há como se dar prosseguimento à 
presente execução fiscal. 
3. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, discutidos e relatados estes autos, em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma 
do relatório e notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 1º de agosto de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: O IAPAS ajuizou, em 17.10.83, ação de execução 
contra Áureo Bezerra, fundada em Certidão de Dívida Ativa, em razão de débito oriundo 
do não pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente a funcionários 
do Engenho Sete Ranchos, de propriedade do executado. 
Ocorre que o executado faleceu em dezembro de 1984, antes de ter sido feita a citação e 
a penhora dos seus bens, tendo a Usina União e Indústria S.A. adquirido o Engenho Sete 
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Ranchos. 
Foi, então,  citada a Usina União e Indústria S.A. como sucessora do executado, a qual 
interpôs embargos à execução, que foram julgados procedentes no Primeiro Grau, tendo 
a sentença sido confirmada por esta Turma, em 03 de maio de 1994, cujo acórdão 
transitou em julgado. 
Prosseguindo a execução, enquanto ainda pendentes os embargos, o IAPAS argüiu a sua 
ilegitimidade para figurar no pólo ativo da ação executiva, em face da extinção do BNH. 
Uma vez determinada a citação da União Federal, através do seu Advogado-Geral, esta 
não se considerou parte legítima para figurar no pólo ativo da demanda, entendendo que 
competia à Caixa Econômica Federal a função de atuar judicialmente nas questões 
relativas ao FGTS, em razão de ter assumido aquele órgão a função de gestor do Fundo. 
Citada através de carta precatória, a CEF argüiu a sua ilegitimidade ativa, sob o 
argumento de que, com a edição da Lei nº 8.844, de 20.01.94, a competência para a 
representação judicial e extrajudicial do FGTS passou a ser da Fazenda Nacional.   
O MM. Juiz a quo, após a manifestação da CEF, julgou extinta a execução, com base no 
art. 267, VI, do CPC, ante a inexistência de exeqüente para dar prosseguimento à ação. 
Inconformada, a Fazenda Nacional apelou, sob o fundamento de que o Juiz não poderia 
extinguir o processo sem que houvesse a intimação do Procurador da Fazenda Nacional, 
parte legítima para figurar no pólo ativo da relação processual desde 21.01.94, quando foi 
publicada a Lei nº 8.844, havendo, portanto, violação ao art. 25, parágrafo único, da Lei nº 
6.830, de 22.09.80. 
A Usina União e Indústria S.A. apresentou contra-razões, alegando a intempestividade do 
recurso, a sua ilegitimidade para figurar como parte passiva, em face do julgamento dos 
embargos à execução, e, finalmente, que o débito constante da CDA corresponde a 
período anterior à aquisição do Engenho Sete Ranchos pela apelada. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Insurge-se a apelante contra a sentença de 
Primeiro Grau que extinguiu o processo de execução, sem exame do mérito, por falta de 
exeqüente, sob o argumento de que a Fazenda Nacional, parte legítima para figurar no 
pólo ativo da demanda desde a edição da Lei nº 8.844/94, não foi citada pessoalmente, 
como determina o art. 25, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80. 
No entanto, cumpre analisar, em princípio, o prosseguimento da execução, em face da 
decisão proferida nos embargos à execução.  
Decidindo os embargos no Primeiro Grau, o MM. Juiz a quo julgou procedente o pedido, 
declarando a ilegitimidade da Usina União e Indústria S.A. para figurar no processo como 
parte passiva, uma vez que a embargante não constava como devedora na Certidão de 
Dívida Ativa. O IAPAS apelou da sentença, tendo esta Turma negado provimento à 
apelação, acolhendo a fundamentação da sentença e acrescentando que, sendo o 
Engenho Sete Ranchos uma propriedade rural, os seus trabalhadores não seriam regidos 
pela CLT, de modo que, conforme a legislação da época, não estavam sujeitos ao 
recolhimento de FGTS.  
O acórdão transitou em julgado, tornando a matéria res judicata. 
O fundamento adotado pela Turma foi no sentido da inexistência do débito, visto que não 
estava obrigado o proprietário do Engenho a recolher o FGTS dos seus funcionários, em 
virtude de sua condição de trabalhadores rurais, de acordo com a legislação pertinente. 
Desta forma, foi declarado nulo o título executivo no qual se baseia a execução. 
Assim, entendo que, ante a inexistência de título executivo, não há como se dar 
prosseguimento à presente execução fiscal, razão pela qual mantenho a douta decisão 
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singular, embora por outros  fundamentos. 
Com estas considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 70.076-PE    

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelado: LUIZ MEDEIROS NEVES 
Advogados: DRS. JOEL FIRMINO DO NASCIMENTO  E OUTROS (APTE.) E  

MARIA JOSÉ BEZERRA (APDO.) 
 
EMENTA  

Previdenciário. Conversão de aposentadoria por velhice em aposentadoria por tempo de 
serviço.  Procedência. Prescrição qüinqüenal. Ocorrência. 
01. Luiz Medeiros Neves interpôs ação ordinária contra o INSS, com o objetivo de  
converter a sua aposentadoria por velhice em aposentadoria por tempo de serviço. 
02. Os benefícios previdenciários fazem parte do chamado fundo de direito, que é 
imprescritível. A prescrição a ser considerada é em relação às parcelas pleiteadas, 
levando-se em conta, para o seu cálculo, os cinco anos anteriores à propositura da ação. 
03. Somando-se os treze anos reconhecidos pelo INSS com os vinte e seis anos 
reconhecidos pela Justiça do Trabalho, o autor perfez um tempo de serviço hábil para 
possibilitar-lhe a concessão da aposentadoria por tempo de serviço. 
04. Assim sendo, não vejo motivo para que o INSS não reconheça o tempo de serviço 
reconhecido pela Justiça do Trabalho e não conceda o benefício pleiteado, uma vez que 
não expôs argumentos que afastassem o direito apresentado pelo autor. 
05. Apelação parcialmente provida para modificar a sentença em relação à matéria 
preliminar. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 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, lº de agosto de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - 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 procedente o pedido formulado por Luiz 
Medeiros Neves, com o objetivo de  converter a sua aposentadoria por velhice em 
aposentadoria por tempo de serviþo. 
Alega, preliminarmente, o apelante a prescrição qüinqüenal e, no mérito, a improcedência 
do pedido, sob o fundamento de que o apelado recebe regularmente a aposentadoria por 
velhice e que, mesmo que seu tempo de serviço fosse reconhecido, não somaria o tempo 
necessário para a concessão da aposentadoria por tempo de serviço. 
O recorrido apresentou contra-razões, defendendo o acerto da sentença, bem como 
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pugnando pela sua manutenção. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Primeiramente, analiso a questão da 
prescrição, por muitas vezes levantada pelo INSS. 
Não só o meu posicionamento como o da jurisprudência dominante são no sentido de que 
os benefícios previdenciários fazem parte do chamado fundo de direito, que é 
imprescritível. Somente fica sujeito ao efeito da prescrição o direito à percepção do 
reajuste das prestações anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação. 
Neste Tribunal, assim já se decidiu várias vezes: 
"Processual Civil. Sentença homologatória de cálculos. Apelação. Previdenciário. Revisão 
de benefício. Prescrição qüinqüenal. 
É cabível apelação contra sentença homologatória de cálculos, desde que destes a 
apelante oportunamente discordou, especificando o ponto de sua inconformação. 
O direito à revisão dos benefícios a partir de certa data, na qual passou a haver 
ilegalidade na fixação do valor correspondente, não é afetado pela prescrição qüinqüenal, 
que atinge apenas o direito ao recebimento das prestações mensais respectivas. 
Apelação provida". 
(AC 14.437-PE, Rel. Juiz Hugo Machado, DJ 07.05.93) 
"Previdenciário. Revisão de proventos. Ex-combatente. Vantagem do DL 1710/79. 
Aposentado anterior. Prescrição não reconhecida. 
Ao ex-combatente não assiste o direito de ver revista a sua aposentadoria, que, na época, 
atendeu às prescrições legais, a fim de ter incluída em seus proventos vantagem que só 
foi instituída em data posterior. 
Em se tratando de reajustamento de benefício previdenciário de conteúdo econômico, a 
prescrição não atinge o direito em si, mas, somente, o direito às parcelas vencidas antes 
do qüinqüênio que precede o ajuizamento da causa. 
Apelação improvida". 
(AC 1.964-RN, Rel. Juiz Nereu Santos, DJ 21.09.90) 
"Previdência Social. Correção monetária e juros de benefício previdenciário pago 
administrativamente. 
O direito de ação contra a Fazenda Pública, incluindo-se nesse conceito as autarquias 
previdenciárias, prescreve em cinco anos, a contar da data da prática do ato reclamado. 
Os benefícios previdenciários são imprescritíveis, sem que isso resulte no afastamento da 
prescrição qüinqüenal das parcelas não reclamadas. 
Se a autarquia previdenciária pagou, administrativamente, benefícios previdenciários, 
prescreve o direito de ação no prazo de cinco anos, para reivindicar em juízo tais 
parcelas. 
Apelação improvida". 
(AC 3.586-RN, Rel. Juiz José Delgado, DJ 21.08.90) 
Portanto, a prescrição a ser considerada é em relação às parcelas pleiteadas, levando-se 
em conta, para o seu cálculo, os cinco anos anteriores à propositura da ação. A ação, por 
sua vez, de acordo com o art. 263, do Código de Processo Civil, considera-se proposta 
contanto que a petição inicial seja despachada pelo Juiz. 
Ante o exposto, acolho a preliminar de prescrição qüinqüenal invocada pelo INSS. 
É como voto. 
 
VOTO-MÉRITO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator):  Luiz Medeiros Neves interpôs ação 
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ordinária contra o INSS, com o objetivo de  converter a sua aposentadoria por velhice em 
aposentadoria por tempo de serviço. 
O Juiz singular julgou procedente o pedido por entender que o tempo de serviço do autor, 
reconhecido pela Justiça Trabalhista, dava-lhe o direito a tal pretensão. 
Inconformado, apela o INSS, alegando, no mérito, a improcedência do pedido, sob o 
fundamento de que o apelado recebe regularmente a aposentadoria por velhice e que, 
mesmo que seu tempo de serviço fosse reconhecido, não somaria o tempo necessário 
para a concessão da aposentadoria por tempo de serviço. 
O autor, ora apelado, vem percebendo aposentadoria por velhice, contando com 13 anos, 
10 meses e 01 dia de tempo de serviço, reconhecidos pelo INSS. 
Através da Reclamação Trabalhista nº 819/85, o mesmo teve reconhecido, ainda, pela 
Justiça do Trabalho, o tempo de serviço compreendido entre 01.01.1959 e 04.04.1985. O 
tempo de serviço compreendido no referido período soma 26 anos, 01 mês e 04 dias. 
Somando-se os treze anos reconhecidos pelo INSS com os vinte e seis anos 
reconhecidos pela Justiça do Trabalho, o autor perfez um tempo de serviço hábil para 
possibilitar-lhe a concessão da aposentadoria por tempo de serviço. 
Assim sendo, não vejo motivo para que o INSS não reconheça o tempo de serviço 
reconhecido pela Justiça do Trabalho e não conceda o benefício pleiteado pelo autor. 
No recurso de apelação, o mesmo alega que, ainda que o tempo de serviço fosse 
reconhecido, ainda não seria suficiente para que o autor fizesse jus ao benefício 
pleiteado. No entanto, não demonstrou a procedência da sua alegação, nem tampouco 
expôs argumentos que afastassem o direito apresentado pelo autor. 
Ante estas considerações, reputo correta a decisão proferida pelo Juiz singular, bem 
como improcedentes as alegações tecidas no recurso apelatório. 
Isto posto, dou parcial provimento à apelação, a fim de reformar a sentença no tocante à 
matéria da prescrição qüinqüenal. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL  N. 70.294-CE  

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelantes: CIPA - COMPANHIA INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E  

 OUTROS 
Apelado: BANCO DO BRASIL S/A 
Advogados: DRS. FERNANDO ANTONIO DE BRITO BACELLAR (APTE.) E  

JOSÉ FERREIRA CÂNDIDO NETO E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Embargos à Execução. Incompetência. Excesso de execução. Novação. 
Cédula de crédito industrial. Correção monetária. 
1. Sendo o Banco do Brasil mero mandatário de empresa pública federal, é incompetente 
a Justiça Estadual para promover execução. 
2. Não se reconhece a novação se inocorreram as hipóteses previstas pelo art. 999, do 
Código Civil. 
3. Realizadas as amortizações e deduções necessárias para estabelecer o saldo devedor 
a ser executado, não há que se falar em correção monetária. 
4. Prevendo o ordenamento jurídico aplicado ao caso específico a cobrança de correção 
monetária, não configura-se excesso de execução. 
5. Apelação a que se nega provimento. 
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ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as supra-assinaladas, decide a 
Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, rejeitar a 
preliminar de incompetência absoluta do Juízo e, no mérito, negar provimento à apelação, 
nos termos do relatório, voto do Relator e notas taquigráficas constantes nos autos, que 
passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 21 de março de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: CIPA - Companhia Industrial de Produtos 
Alimentícios e outros aforaram perante o Juízo Federal da 6ª vara-CE embargos à 
execução promovida pela CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento, pleiteando a 
desconstituição de títulos executórios. 
Relatando os embargos interpostos perante aquele juízo de 1º Instância, assim 
manifestou-se o douto Juiz monocrático: 
"Alegam os embargantes, em síntese: 
a) incompetência da Justiça Federal, sob o fundamento de que o Banco do Brasil passou 
a ser o credor em face dos aditivos às cédulas de crédito industrial que embasam a 
execução. 
b) houve novação da dívida porque, 10 dias antes do vencimento da cédula, ocorreu 
transferência da titularidade do crédito para o Banco do Brasil. 
c) há excesso de execução porque o valor das cédulas importavam em Cr$ 500.000,00, 
entretanto, só foi utilizado o crédito de Cr$ 383,263,92, existindo, portanto, em favor dos 
embargantes, o valor de Cr$ 117.736,08. 
d) há excesso de execução porque não foi deduzida a importância de Cr$ 284.934,78, 
referente a amortizações do débito ora executado. 
e) há excesso de execução porque o débito é resultante de operações de crédito rural, 
entretanto, foi cobrada correção monetária indevida, pois não há nenhuma lei autorizando 
a incidência monetária. 
Instruíram os embargos com os documentos de fls. 11/34. 
Impugnando os embargos, disse a embargada, em suma: 
a) o titular do crédito é a embargada, atuando o Banco do Brasil como simples 
mandatário, portanto, a competência é da Justiça Federal. 
b) não houve novação da dívida, mas simples reforço de garantia do débito, 
permanecendo as demais cláusulas  condições das cártulas editadas. 
c) o saldo devedor cobrado, embora demonstrado de forma sintética, corresponde ao 
verdadeiro débito, tendo sido feitas as respectivas deduções e amortizações, conforme 
demonstrativo analítico. 
d) não se trata de título de crédito rural, mas de cédulas de crédito industrial, e para estas 
a lei admite a correção monetária (art. 5º, Decreto-lei 413/69). 
e) ainda que se tratasse de títulos de crédito rural, a correção seria cabível por força do 
art. 1º, da Lei nº 6423/77, bem como da jurisprudência. E que a Constituição, no art. 47, 
do ADCT, ao anistiar os mini, pequenos e médios produtores rurais, comprova que os 
débitos rurais estavam sujeitos a correção monetária. 
Instruiu a impugnação com os documentos de fls. 47/69. Sobre a impugnação falaram os 
embargantes às fls. 71/72. 
A preliminar de incompetência foi decidida às fls. 74/75. Laudo pericial às fls. 101/131. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Audiência às fls. 146/147v, com esclarecimento do perito e debates orais". 
Analisados os autos e as informações prestadas pelas partes, chegou o Sentenciante a 
quo à seguinte conclusão definitiva acerca do feito, de acordo com sentença de nº 439/94 
acostada aos autos, ementada da seguinte forma: 
"Processual Civil. Embargos à Execução. Incompetência. Excesso de execução. 
Novação. Correção monetária. Cédula de crédito industrial. 
Atuando o Banco do Brasil como simples mandatário de uma empresa pública federal, 
não se desloca a competência para a Justiça Estadual. 
Simples reforço de garantia do débito não configura novação da dívida, porque 
inocorrente as hipóteses do art. 999, CC. 
Não há excesso de execução quando a cobrança judicial é feita com base em saldo 
devedor devidamente contabilizado. 
Não há excesso de execução com base em cobrança de correção monetária, resultante 
de débito oriundo de cédula de crédito industrial, vez que a lei a admite". 
Não se conformando com a decisão acima transcrita, que deslindou os embargos à 
execução pleiteador da desconstituição dos títulos executórios movidos contra a 
embargante, recorre a CIPA - Companhia Industrial de Produtos Alimentícios a esta 
Instância Superior de Julgamento, pleiteando o retratamento da sentença, renovando os 
argumentos defendidos na inicial. 
Contra-razões de apelação às fls. 172/176 dos autos, traçando louvores à sentença 
monocrática. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Como análise inicial no presente feito, 
discorro acerca da preliminar de incompetência absoluta da Justiça Federal suscitada 
pelos apelantes para figurar como juízo competente promovedor da execução atacada 
nos embargos iniciados monocraticamente e que invocam, a nível recursal, a prestação 
jurisdicional fornecida por esta Egrégia Corte Julgadora. 
Não vislumbro amparo jurídico para decretar incompetente a Justiça Federal, conforme 
vêm defendendo no decorrer do processo os embargantes, ora apelantes. 
A tese defendida pelos apelantes de que o Banco do Brasil S/A, devido à ocorrência da 
cessão de crédito, passou de mandatário da Companhia de Financiamento, para figurar 
como financiador, apresenta-se, na minha concepção jurídica, inadmissível, por fugir 
totalmente da coerência e consonância com o ordenamento jurídico pátrio. 
Ademais, conforme defende o Banco do Brasil S/A em suas contra-razões, da análise dos 
autos depreende-se que a preliminar de incompetência foi analisada e decidida às fls. 
74/75, proferindo o douto Juiz a quo a seguinte decisão interlocutória: 
"Vistos, etc. 
Rejeito a preliminar de incompetência absoluta deste Juízo. O credor, consoante revelam 
as cédulas de crédito industrial, é uma empresa pública federal - A Companhia de 
Financiamento da Produção. Inocorreu a falada cessão de crédito. O Banco do Brasil agiu 
apenas como mandatário desta. A CFP, aliás, não foi extinta por qualquer medida 
provisória editada pelo Governo Collor de Melo. Sua fusão com a COBAL e CIBRAZEM, 
ainda não operacionalizada, em nada alteraria sua legitimação para a causa. Os aditivos, 
conquanto consignando o Banco do Brasil S/A como financiador, ratificaram os contratos 
originais. O aparente defeito, fruto da barafunda em que se constituem as relações do 
Banco do Brasil com a CFP, não tiveram o condão de alterar a posição do credor 
originário. 
..........................................................." 
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Desta forma, não há que se discutir no julgamento apelatório que aqui se procede a 
preliminar de incompetência que vem sendo defendida ardosamente pelos autores, haja 
vista já ter se pronunciado o Julgador monocrático acerca da questão. 
Caberia, portanto, à época da decisão, observado o prazo de 5 dias fixado em lei, a partir 
da publicação desta, a propositura de agravo de instrumento a este Tribunal para atacar 
tal posicionamento exposto pela decisão acima transcrita, o que, infelizmente, não 
motivou os apelantes. 
Procuram rediscutir, assim, os autores tal preliminar, em sede de apelação, tendo sido 
proferida decisão no julgamento originário do presente feito acerca da questão. 
Ademais, manifesto votos de concordância aos bem elaborados fundamentos jurídicos do 
nobre Julgador a quo, por também entender competente a Justiça Federal como juízo 
promovedor da execução, por não concordar com a tese de que, com a cessão de crédito, 
que entendo inocorreu, o Banco do Brasil passou de mandatário para mero financiador da 
CIPA. 
Alegam os apelantes ter ocorrido a novação da dívida, o que, segundo seus argumentos, 
diante da cessão de crédito, passaria o Banco do Brasil S/A da posição de mandatário 
deste para mero financiador, por assumir este a titularidade dos créditos executados. 
Não vislumbro, diante das situações de novação previstas pelo art. 999, do Código Civil, a 
ocorrência de nenhuma destas. Os aditivos contratuais possuem, no presente caso, um 
reforçamento da garantia de pagamento do débito. 
Como bem analisou a sentença apelada, às fls. 11/63 dos autos encontra-se cláusula 
expressa de não possuírem os contratantes nenhum ânimo de novarem suas obrigações, 
portanto, não há como invocar a ocorrência de tal meio extintivo obrigacional. 
Desta forma, rejeito a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Federal suscitada 
pelos apelantes. 
É como voto, preliminarmente. 
 
VOTO-MÉRITO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Pretendem os apelantes, no pedido 
principal, a desconstituição de títulos executórios por entenderem ter havido abuso na 
execução por parte do juízo promovente. 
Os procedimentos processuais para o cálculo do saldo devedor a ser executado está 
demonstrado nos autos às fls. 47/60, c/c fls. 101/108. 
Do exame destes documentos, depreende-se que foram realizados pelos peritos 
contadores todos os possíveis cálculos necessários para a obtenção final do débito a ser 
executado, chegando ao real valor pactuado pelas cédulas de crédito industrial, e que 
difere do cálculo apresentado pelos embargantes, restando, portanto, seu inconformismo. 
Ademais, o perito contador oficial não obscureceu nenhum dos questionamentos 
formulados pelos apelantes, prestando todas as informações necessárias, bem como 
justificando os valores encontrados a serem alvo da execução, os quais entendo 
corresponderem in fine aos valores pactuados nas cédulas de crédito industrial. 
Torna-se simplório, portanto, o julgamento da presente apelação, por não haver 
embasamento jurídico para a reforma da sentença ora apelada. 
Conforme bem ressaltou o Sentenciante monocrático, as cédulas de crédito atribuídas 
aos apelantes não são título de crédito rural, mas sim cédulas de crédito industrial, 
submetidas, portanto, por determinação legal, à cobrança da correção monetária. 
Mesmo se fosse, conforme a tese defendida pelos apelantes, o seu saldo devedor, que 
entendo ter sido devidamente contabilizado, títulos de crédito rural, o débito resultante 
destes também estão, como os de crédito industrial, sujeitos à cobrança de correção 
monetária, por assim se posicionarem nossos Tribunais Superiores e admitir nossa 
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legislação. 
Invoco a jurisprudência uniformizada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, através 
da sua Súmula 16, também citada pelo Sentenciante, e que explicita: 
"Súmula nº 16 - A legislação ordinária sobre crédito rural não veda a incidência da 
correção monetária". 
Desta forma, abstrata se torna a tese defendida pelos apelantes, pois, em ambas 
espécies de títulos crediais, incide a cobrança de correção monetária. 
Por tais fundamentos, nego provimento à apelação, por entender inexistir o alegado 
abuso na execução ora atacada e estar devidamente contabilizado o saldo devedor cerne 
da execução. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 70.845-AL 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelantes: JOSÉ MAURO FARIAS DO AMARAL E CÔNJUGE 
Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF 
Advogados: DRS. ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA (APTES.) E  

ANTONIO CARLOS DA SILVA PEREIRA E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA  

Civil e Processual Civil. Embargos de Terceiro. Promessa de permuta. Fraude à 
execução. 
- Havendo justa posse e quitação do preço, o promitente comprador, embora não tenha 
registrado o contrato de compromisso de compra e venda, pode opor embargos de 
terceiro a fim de livrar de constrição judicial o bem penhorado (STJ, REsp. nº 696-RS, DJ 
20.11.89). 
- A natureza peculiar da promessa de permuta de apartamento pelo terreno em que 
construído o edifício, devidamente comprovada, afasta a presunção de fraude à 
execução.  
- 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, 26 de outubro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: O ilustre Juiz Federal assim relatou o caso: 
"l. Cuida-se de embargos de terceiro aforados pela parte autora, José Mauro Farias do 
Amaral e sua esposa, irresignados com a penhora realizada nos autos da execução 
tombada neste Juízo sob o nº 93.0006280-8, proposta pela Caixa Econômica Federal-
CEF contra a Ducon Construções Ltda. e outros, porquanto, segundo alegam os 
embargantes, a mencionada penhora incidiu sobre bem a eles pertencente, e não à 
executada. 
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2. Os embargantes articulam na inicial que adquiriram, mediante promessa de compra e 
venda, o apartamento nº 801, do Edifício Calamares, situado na Av. Senador Robert 
Kennedy, nº 1.991, Ponta Verde, Maceió, desde o dia 16 de maio de 1989, resultante tal 
negócio, conforme explicam, da incorporação da casa residencial de sua propriedade, que 
fora demolida para construção do prédio, e permutado tal lote com o apartamento objeto 
dos presentes embargos. Para comprovar tal alegação, colacionam os instrumentos de 
contrato de promessa de compra e venda e incorporação, bem como declaração do 
imposto de renda onde consta o referido bem no patrimônio dos embargantes. 
3. Alegam, também, que a executada dispõe de outros bens para garantir o débito objeto 
da execução, consoante comprovam com certidões de propriedade de bens dos 
executados. 
4. Sustentam, por fim, com a colação de diversos precedentes jurisprudenciais, ser 
irrelevante o registro da promessa de compra e venda para que o adquirente possa 
defender sua posse através de embargos. 
5. Com a vestibular vieram documentos colacionados às fls. 08 usque 30. 
6. Porque citada, a embargada apresentou impugnação, sustentando a validade da 
penhora, uma vez que a promessa de compra e venda, quando não registrada, não 
produziria quaisquer efeitos em relação a terceiros, inclusive contra a Caixa Econômica 
Federal-CEF, bem como porque, ao indicar bens à penhora, o fez em estrita observância 
à certidão exarada pelo Cartório do Registro de Imóveis, além do que, segundo afirma, 
pelo sistema jurídico pátrio, somente é dono quem registra a escritura no Cartório de 
Imóveis da localização do mesmo. 
7. Nenhuma prova foi requerida ou produzida além daquelas documentais que 
acompanharam os articulados das partes em conflito. 
8. Impõe-se, pois, o julgamento antecipado da lide". (Fls. 109/110). 
E, a final, julgou improcedentes os embargos, ensejando a apelação dos embargantes. 
Regularmente processado o recurso, subiram os autos e neste Tribunal vieram-me por 
distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Os embargantes permutaram com a 
empresa construtora executada uma casa na qual residiam, pelo apartamento de 
cobertura, no edifício construído no terreno onde estivera encravada a casa permutada. 
O ilustre Juiz Federal, Dr. Paulo Machado Cordeiro, julgou improcedentes os embargos 
de terceiro dos ora apelantes por entender, primeiramente, não terem estes interesse 
processual na alegação da existência de outros bens no patrimônio da empresa 
executada. Depois, por entender inexistente "qualquer prova nos autos do registro da 
promessa de compra e venda, ou seja, da efetivação do negócio, em data anterior ao 
ajuizamento da execução, ou da citação dos executados".(fls. 115). 
Penso, com arrimo na jurisprudência da Corte Maior, que, havendo justa posse e quitação 
do preço, o promitente comprador, embora não tenha registrado o contrato de 
compromisso de compra e venda, pode opor embargos de terceiro a fim de livrar de 
constrição judicial o bem penhorado.(STJ, REsp. nº 696-RS, DJ 20.11.89). 
Ressalto que, no caso presente, (a) o contrato de promessa, embora não levado ao 
Registro de Imóveis, está com firma reconhecida, e o reconhecimento deu-se em 16 de 
maio de 1989, a mesma data de celebração do contrato (fls. 80); e, ainda, (b) os 
promitentes compradores, ora apelantes, fizeram constar de sua declaração de bens, 
apresentada ao Fisco Federal, a aquisição de apartamentos por permuta com a 
construtora que é a executada. 
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A natureza peculiar da promessa de permuta de apartamento pelo terreno em que 
construído o edifício, devidamente comprovada, afasta a presunção de fraude à 
execução. 
Por tais razões, dou provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 72.054-PE  

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: SYLVIA MARTINS COLAÇO DIAS 
Advogados: DRS. NÉLSON SILVÉRIO DE SANT'ANA FILHO (APTE.) E  

ANA VALÉRIA LIMA PACHECO E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

 Processual Civil e Tributário. Embargos à Execução. Sócia-gerente sem atividade de 
gestão da empresa. Responsabilidade pelo não recolhimento de tributos. Inexistência. 
- A sócia-gerente responde pelo não recolhimento de tributos pela empresa quando 
exerce de fato sua gestão. 
- Hipótese em que o próprio Diretor de Fiscalização do Banco Central a admite como 
"figura meramente decorativa no contexto, não tendo de fato gerido a instituição". 
- Sentença de procedência dos embargos confirmada. 
- Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 31 de agosto de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Apela a Fazenda Nacional de sentença prolatada 
pelo MM. Juiz Substituto com exercício na 9ª Vara Federal da Seção Judiciária deste 
Estado que julgou procedentes os embargos oferecidos por Sylvia Martins Colaço Dias à 
execução que contra ela movia a ora recorrente. 
O decisório considerou que os bens pessoais da sócia-gerente não poderiam ser 
incluídos na execução, tendo em vista que não exercia de fato funções de gestão da 
empresa CODISA. Concluiu inexistirem condições, assim, de se lhe estender a 
responsabilidade pelo não recolhimento de tributos. 
O recurso ataca o pronunciamento monocrático, dizendo que a manifestação do Diretor 
de Fiscalização do Banco Central no sentido de que a apelada "representa figura 
meramente decorativa no contexto, não tendo de fato gerido a instituição" (fls. 69), usada 
como respaldo do decisum, não se aplicaria na espécie. Traz a lume diversos 
precedentes jurisprudenciais, segundo os quais a qualidade de sócio-gerente é 
determinante da responsabilidade em causa. 
Contra-razões pela manutenção do julgado. 
É o relatório. 
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VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Acertadamente decidiu o ilustre Magistrado 
de Primeiro Grau. 
A responsabilidade do sócio-gerente decorre da atuação preponderante que comumente 
desempenha no âmbito da gestão da empresa. É exatamente daí que advém a presunção 
de que o não recolhimento de tributos pela instituição algo tem a ver com o desiderato 
que cultiva, pela capacidade que exibe de modificar as estratégias de condução do 
empreendimento. 
Todavia, a mera denominação que alguém possa receber dentro de uma estrutura 
empresarial nem sempre importa taxativamente na definição do seu espaço e poder 
decisório naquele negócio. É de todos conhecido que fatores da mais ampla variedade 
interferem na concretização objetiva dos papéis atribuídos na prática a cada elemento 
numa organização, nunca prescindindo a efetiva compreensão do caso específico de uma 
análise individualizada dessas circunstâncias. 
Na hipótese em julgamento, o conjunto probatório que repousa nos autos reflete uma 
daquelas nada atípicas situações em que o título conferido a uma pessoa destoa da 
realidade ocupacional da empresa, sendo as incumbências habitualmente vencidas pelo 
cargo em si de todo estranhas à labuta, quando existente, do indicado. 
Sobre o assunto, são interessantes as reflexões que faz nosso ilustre colega Hugo 
Machado: 
" Questão de grande relevância, em matéria de responsabilidade tributária, consiste em 
determinar o alcance do art. 135, item III, do CTN, e assim saber em que circunstâncias 
os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado 
respondem pelos créditos tributários dos quais sejam estas contribuintes. É claro que, em 
se tratando de sociedades nas quais a específica não limita a responsabilidade dos 
sócios, não há qualquer dificuldade. Entretanto, nas sociedades por quotas de 
responsabilidade limitada, e nas sociedades anônimas, a questão é tormentosa. 
O considerável número de casos colocados em julgamento pelo Judiciário evidencia a 
importância prática da questão, e as divergências dos julgados demonstram como a 
matéria constitui uma questão extremamente difícil. 
 Destaque-se desde logo que a simples condição de sócio não implica responsabilidade 
tributária. O que gera a responsabilidade, nos termos do art. 135, III, do CTN, é a 
condição de administrador de bens alheios. Por isto a lei fala em diretores, gerentes ou 
representantes. Não em sócios. Assim, se o sócio não é diretor, nem gerente, isto é, se 
não pratica atos de administração da sociedade, responsabilidade não tem pelos débitos 
tributários desta". 
(...). 
"Não se pode admitir que o não pagamento do tributo configure a infração da lei, capaz de 
ensejar tal responsabilidade, porque isto levaria a suprimir-se a regra, fazendo prevalecer, 
em todos os casos, a exceção. O não cumprimento de uma obrigação qualquer, e não 
apenas de uma obrigação tributária, provocaria a responsabilidade do diretor, gerente ou 
representante da pessoa jurídica de direito privado inadimplente. O que a lei estabelece 
como regra, isto é, a limitação da responsabilidade dos diretores ou administradores 
dessas pessoas jurídicas, não pode ser anulado por esse desmedido elastério dado à 
exceção. 
É importante notar-se que a responsabilidade dos sócios-gerentes, diretores e 
administradores de sociedades, nos termos do art. 135, III, do CTN, é por obrigações 
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social 
ou estatutos". (In Curso de Direito Tributário, Malheiros Editores, 10ª ed., p. 110/111). 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Além disso, há manifestação do próprio Diretor de Fiscalização do Banco Central do 
Brasil, em passagem de que se socorreu a r. sentença impugnada, nos seguintes termos: 
"Relativamente à Srª Sylvia Martins Colaço Dias, representa figura meramente decorativa 
no contexto, não tendo de fato gerido a instituição. Portanto, embora em tese tenha 
faltado com o dever de vigilância inerente ao cargo ocupado, há a ausência do elemento 
subjetivo denotador de dolo, capaz de ensejar sua punição". (Fls. 69) 
O caso é, pois, de negar-se provimento ao apelo. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 73.565-CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelantes: LUCIANA DIAS ARRAIS E OUTRA, UNIÃO FEDERAL E JOSÉ   

 RONALD CAVALCANTE SOARES E OUTROS 
Apelado: JOSÉ DALTON VITORINO LEITE 
Advogados: DRS. JOSÉ ANCHIETA SANTOS SOBREIRA E JOSÉ LEITE JUCÁ FILHO 

(APTES.) E 
CÍCERO DE OLIVEIRA LEMOS NETO (APDO.) 

 
EMENTA  

Ação popular promovida contra nomeação, no TRT do Ceará, de candidatas aprovadas 
em concurso público realizado pelo TRT de Alagoas. Legalidade do ato. Improcedência 
da ação popular. Apelo provido. 
- Os provimentos de cargos sob ataque realizaram-se higidamente, em face da Lei 
Suprema, pois antecedidos de imprescindível concurso público, cuja ordem de 
classificação não se feriu. 
- Procedimentos idênticos têm sido adotados pelos colendos Supremo Tribunal Federal e 
Tribunais Superiores. 
- Inexistente qualquer ofensa à moralidade administrativa, carece de amparo legal a ação 
popular. 
- Apelo provido. Sentença reformada. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Terceira 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar 
provimento às apelações, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 26 de outubro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: José Dalton Vitorino Leite promovera ação 
popular contra a União Federal (Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região), contra José 
Ronald Cavalcante Soares, João Nazareth Pereira Cardoso, Laís Maria Rossas Freire, 
Antônio Ferreira Lopes e Francisco Austregésilo Rodrigues Lima, Juízes do TRT da 7ª 
Região, e também contra Cristiane Tavares Aguiar e Luciana Dias Arrais. 
Insurgira-se o autor popular contra ato de nomeação das rés Cristiane Tavares Aguiar e 
Luciana Dias Arrais para o cargo de Técnico Judiciário naquela corte, mediante o 
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aproveitamento de concurso público realizado pelo TRT da 19ª Região, em Alagoas, no 
qual foram aprovadas. A medida administrativa impugnada teria violado o art. 10, da Lei 
8.112/90, e a Constituição Federal (art. 37, II), porquanto estaria a impedir a realização de 
concurso público, além de permitir a nomeação de parentes de dirigentes daquele órgão 
judiciário trabalhista, ferindo o princípio da moralidade. 
Deferida a liminar pelo Juiz Federal da 4ª Vara (fls. 18/19). 
As promovidas contestaram a ação. Fora respeitada rigorosamente a ordem de 
classificação no concurso realizado em Alagoas, não se configurando qualquer violação 
ao princípio da legalidade. Além do mais, tratava-se de prática comum aos outros 
tribunais, conforme precedentes indicados (fls. 28/44). 
A União também apresentou contestação, alegando idênticas razões (fls. 297/300). 
O MM. Juiz Presidente do TRT cearense igualmente defendeu a legalidade dos atos 
atacados, praticados sob a estrita observância das normas legais. Existiam dois cargos 
vagos de Técnico Judiciário no quadro de pessoal daquela Corte, sem candidatos para 
preenchê-los (fls. 331/335). 
O Magistrado singular julgou procedente o pedido exposto na ação popular. 
Do decisum apelaram todos os promovidos. 
Cristiane Tavares Aguiar e Luciana Dias Arrais reafirmaram as razões da contestação (fls. 
386/400). 
A União Federal negou a ocorrência de qualquer afronta aos princípios da impessoalidade 
ou moralidade administrativa no ato de nomeação de servidores para o TRT da 7ª Região, 
aproveitando-se concursados do TRT de Alagoas. O ato de nomeação decorrera da 
existência de vagas no Ceará e da inconveniência de se realizar concurso para 
provimento de apenas dois cargos, quando existiam concursados em Pretórios de outras 
regiões. Refere casos idênticos entre os Tribunais Superiores (fls. 417/419). 
Os membros do TRT do Ceará utilizaram-se dos mesmos argumentos expendidos pela 
União Federal (fls. 420/429). 
Contra-razões apresentadas pelo autor às fls. 402/415. 
Relatei. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A Resolução nº 463/93, do TRT da 7ª 
Região, deferira o requerimento das impretrantes (classificadas em 86º e 87º lugares no 
concurso público do TRT  da 19ª Região, para provimento de cargos de Técnico 
Judiciário) de serem nomeadas para idênticos cargos no quadro de pessoal do TRT 
alencarino. 
O Ato nº 198/93, da Presidência, efetuou as nomeações. 
Tomaram posse e entraram em exercício em 10.11.93. 
Obedeceu-se à ordem de classificação do certame alagoano, pois já investidos os 
candidatos posicionados até o 85º lugar. 
No mandamus impetrado pelas promovidas perante esta Corte (MS 38.919-CE), atacando 
preambular concedida na presente ação popular, que determinara a suspensão do ato de 
nomeação, concedi medida liminar e, depois, a segurança, por não vislumbrar qualquer 
ilegalidade naqueles provimentos, consignando acolá: 
"...os provimentos de cargos sob ataque, na ação popular, ter-se-iam realizado 
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. 
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Mingüava, 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 contraprestação de 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..." 
Desse entender basta valer-me precipuamente da menção de que os colendos Supremo 
Tribunal Federal e Tribunais Superiores vêm adotando procedimentos iguais ao aqui 
impugnado, após 05.10.88, sem que ninguém jamais os tenha acoimado de ilegais ou 
amorais, como demonstra a União nas razões recursais de fls. 417/419. 
Com tal proceder hão, assim, interpretado de seu agir nunca desbordar do princípio 
constitucional que determina se preencham os cargos públicos tão-só após a prévia 
seleção pública. Esta, no caso, indubitavelmente ocorreu. Onde, pois, lesão a regras 
constitucionais? 
E qualquer ofensa à moralidade administrativa não se comprova na ação popular sob 
apreciação recursal, daí não comparecer nenhum resíduo de anormalidade, face à 
Constituição, na nomeação das requeridas Cristiane Tavares Aguiar e Luciana Dias Arrais 
para aqueles cargos no TRT da 7ª Região. 
Dou provimento às apelações, reformando a decisão monocrática, por considerar 
improcedente a ação popular. Sem custas nem honorários advocatícios, ex vi do art. 5º, 
LXXIII, in fine, da Constituição Federal. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 74.105-PE 

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

Tributário e Processual Civil. Ação anulatória de débito fiscal. Importação de peças 
sobressalentes pela CHESF. Sentença citra petita. Apreciação da matéria de mérito pelo 
Tribunal. Reconhecimento do direito à isenção do IPI. 
- Pretensão inicial referente à isenção de Imposto de Importação, IPI e TMP com relação 
a peças sobressalentes importadas pela CHESF. 
- O art. 18, da Lei nº 3.890-A/61, que concedia a isenção de tributos sobre a importação 
de maquinismos destinados ao funcionamento da CHESF foi revogado pelo art. 1º, do 
Decreto-lei 1.726/79, que manteve, entretanto, no item 5, da alínea "f", do inc. IV, do seu 
art. 2º, a isenção do IPI para o material importado destinado à produção de energia 
elétrica. 
- Peças sobressalentes da maquinaria destinada à produção de energia elétrica se 
enquadram no supramencionado caso de isenção, pois, apesar de sobressalentes, 
também destinadas à produção de energia elétrica. 
- Sentença citra petita. Matéria de mérito, não analisada pelo Julgador monocrático, 
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apreciada pelo Tribunal, na forma do art. 516, do CPC, com as alterações da Lei 
8.950/94. Ressalva do ponto de vista pessoal do Relator. 
- Apelação parcialmente provida, para reconhecer a isenção apenas do IPI. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, discutidos e relatados estes autos, em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório, do voto do Juiz 
Relator e das notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 12 de setembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de ação ordinária anulatória de débito 
proposta pela CHESF contra a Fazenda Nacional, requerendo tornar sem efeito a 
tributação do Imposto de Importação, do IPI e da Taxa de Melhoramento dos Portos, 
relativos aos materiais importados pela promovente. 
Contesta a União alegando que, em se tratando de peças de reserva, o referido material 
não se enquadra na hipótese legal, que isentaria apenas as peças destinadas à produção 
de energia elétrica. 
A sentença julga improcedente o pedido. 
Apela a CHESF. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A apelante alega que a sentença  incorreu 
em equívoco ao julgar improcedente o seu pedido. 
Explana, inicialmente, que, apesar de a inicial ter requerido a anulação dos débitos 
referentes ao Imposto de Importação, do IPI e da Taxa  de Melhoramento dos Portos - 
TMP, a sentença restringiu-se a apreciar a parte do pedido correspondente à isenção da 
TMP. Aduz, outrossim, que, apesar do dispositivo ter indeferido o pedido, o juízo  a quo 
reconheceu a isenção pretendida, ao assim expressar-se: 
"...creio que a norma do art. 18, da Lei 3.890-A/61, que institui a isenção no prol da autora 
de tributos incidentes sobre a importação, não socorre a mesma na questão da TMP". 
A apelante cita, então, o supramencionado dispositivo legal, in verbis: 
"A sociedade e suas subsidiárias gozarão de isenção de tributos incidentes sobre a 
importação de maquinismos, seus sobressalentes e acessórios, aparelhos, ferramentas, 
instrumentos e materiais destinados à construção, instalação, ampliação, melhoramentos, 
funcionamento, exploração, conservação e manutenção das suas instalações, desde que 
não existam similares de produto nacional". 
Traz ainda à colação o art. 2º, inc. IV, alínea "f", nº 5, do Decreto-lei nº 1.726/79, in verbis: 
"Art. 2º - As isenções ou reduções de Imposto sobre Produtos Industrializados, a que se 
refere o artigo 1º, ficam limitadas exclusivamente, de conformidade com a legislação 
específica: 
I, II e III - Omissis. 
IV - aos seguintes casos: 
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a, b, c, d, e -  Omissis. 
f) máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos para uso de importador, desde que: 
1, 2, 3, 4 - Omissis. 
5 - se destinem à produção e geração de energia elétrica, quando importados diretamente 
por empresa concessionária, exclusivamente para construção e ampliação de usinas". 
A celeuma consiste em enquadrar ou não as "peças de reserva" nessa hipótese de 
isenção. 
A União afirma que, mediante a devida interpretação literal da lei tributária que dispõe 
sobre a outorga da isenção pretendida, conclui-se que o material composto por peças de 
reserva não se caracteriza como destinado à produção de energia elétrica, não devendo 
ser abrangido pelo benefício. 
Já a autora argumenta que: 
"a) Os materiais importados são equipamentos elétricos; 
b) ditos materiais destinam-se ao uso do importador, no caso, para uso da própria autora; 
c) a finalidade social precípua da autora é a produção e geração de energia elétrica; 
d) na hipótese, cuidou-se de importação direta para a autora, empresa concessionária e 
subsidiária da ELETROBRÁS; 
e) os materiais destinam-se, exclusivamente, à construção de usina geradora de energia 
elétrica, ou melhor, a Usina de Itaparica - PE (fls. 05). 
Os mais renomados filólogos pátrios assim se pronunciam acerca do assunto: 
'sobressalentes... 
peça ou acessório de reserva, destinado a substituir outro em caso de emergência'... (p. 
1325). 
'acessório... 
aquilo que se junta ao objeto principal, ou é dependente deste... 
cada uma das peças variadas que completam a harmonia do conjunto'... (p. 23) 
Novo Dicionário da Língua Portuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Editora 
Nova Fronteira S/A, 1ª edição, 4ª impressão, Rio de Janeiro, 1975. 
'sobressalente... 
qualquer peça destinada a substituir outra que se gaste, quebre...etc.' (Dicionário 
Contemporâneo da Língua Portuguesa, Caldas Aulete" fls. 146). 
A apelante, valendo-se de sentença exarada pela 5ª Vara Federal deste Estado, traz, 
ainda, em seu favor a isenção sobre taxa, prevista no Decreto-lei nº 8.031, da qual é 
beneficiária por cinqüenta anos, a partir de 1945, no que se refere a bens e equipamentos 
por ela importados destinados às suas instalações, conservação e exploração dos 
mesmos. 
A sentença foi citra petita, ao manifestar-se apenas sobre a TMP, deixando de apreciar o 
pedido relativo também ao IPI e ao Imposto de Importação. 
A reforma do Código de Processo Civil, através da Lei nº 8.950, de 13 de dezembro de 
1994, deu nova redação ao art. 516, cuja literalidade é: "Ficam também submetidas ao 
tribunal as questões anteriores à sentença, ainda não decididas". 
Embora tenha posicionamento divergente, acompanho o ponto de vista definido após 
discussão na Turma, que, diante desse novo texto legal, entende que toda a matéria 
sobre a qual o Juiz monocrático restou silente pode ser perfeitamente analisada pelo 
Tribunal. 
Desta forma, em não havendo o Juiz singular se pronunciado sobre parte do pedido e 
como a apelação também requer reforma da sentença, cabe a este Egrégio Tribunal 
cuidar de decidir a matéria da exordial, in totum. 
O art. 18, da Lei nº 3.890-A/61, prevê a isenção para a CHESF com relação aos tributos 
incidentes sobre a importação de maquinismos, sobressalentes e acessórios etc., 
destinados ao seu funcionamento, conservação, manutenção etc. 
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Ocorre que o art. 1º, do Decreto-lei 1.726/79, suprimiu as isenções do Imposto de 
Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados, nos seguintes termos: 
"Art. 1º - As isenções e reduções do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos 
Industrializados, de caráter geral ou específico, que beneficiem a importação de 
máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos, ferramentas, veículos, aviões, navios, 
barcos, embarcações e similares, bem como as partes e componentes desses bens, 
ficam suprimidas  a partir da publicação deste Decreto-lei. 
Parágrafo 1º - O disposto neste artigo aplica-se também às importações realizadas por 
entidades da administração indireta, federal, estadual ou municipal". 
Entretanto, a pretensão deduzida na inicial relativa ao IPI está abrangida no item 5, da 
alínea "f", do inc. IV, do art. 2º, do mesmo Decreto-lei 1.726/79 supramencionado. Isso 
porque entendo que as peças sobressalentes importadas pela CHESF têm a destinação 
de produção de energia elétrica como previsto na norma. Podem não vir a ser utilizadas 
de imediato, mas devem estar disponíveis à apelante para, em caso de necessidade, 
poderem substituir peças com defeitos, a fim de manter ininterrupto o fornecimento de 
energia elétrica. Portanto, outra destinação não se lhes pode atribuir senão a abrangida 
como hipótese de isenção. 
Quanto à Taxa de Melhoramento dos Portos, prevalece hoje a posição adotada pelo 
Supremo Tribunal Federal quanto a sua constitucionalidade, em contraposição à 
orientação anteriormente adotada nesta Corte, na Declaração de Inconstitucionalidade 
exarada na AMS 560-CE. Fundamenta-se esse entendimento na inexistência de 
coincidência da base de cálculo da TMP com a do Imposto de Importação. 
Como o art. 1º, do Decreto-lei l.726/79, revogou as isenções anteriormente concedidas, à 
exceção do IPI, como já mencionado, dou provimento parcial à apelação para reformar a 
sentença e julgar procedente o pedido de anulação de débito apenas no concernente ao 
IPI. Sucumbência recíproca proporcional. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 74.240-CE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelado: PALMIRO CÂMARA 
Advogados: DRS. CLEITON LIMA ASSUNÇÃO E OUTROS (APTE.) E   

SÁVIO BRASIL GADELHA E OUTRO  (APDO.) 
 
EMENTA 

 Previdenciário. Processual Civil. Falta de fundamentação da apelação. Não 
conhecimento do recurso. Inteligência do art.514, II, do CPC.  
1. Quando as razões da apelação são inteiramente dissociadas do que a sentença 
decidiu, não se obedece ao disposto no  art. 514, II, do CPC. 
2.Apelação não conhecida.  
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma  do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, não 
conhecer da apelação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 7 de novembro de 1995 (data do julgamento). 
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JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator  
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: O Instituto Nacional do Seguro Social apela da 
decisÃo do MM. Juiz monocrático que julgou improcedente o pedido de revisão de 
benefício de Palmiro Câmara, aposentado da Previdência Social, referente  à aplicação 
do art. 202,  da Constituição Federal, pelo fato da aposentadoria ter sido concedida 
anteriormente a tal Carta.  
A autarquia federal alega, nas razões do recurso,  a nulidade da sentença, nos termos do 
art. 460, do Código de Processo Civil, alegando que a sentença teria extrapolado os 
limites do pedido, constituindo-se, então, em uma sentença extra petita, ao condenar o 
reú a incluir aos proventos do promovente o percentual de 84,32%.  
Contra-razões.  
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERRREIRA (Relator): Trata-se de apelação do Instituto 
Nacional do Seguro Social, no sentido de que seja declarada a nulidade da sentença, em 
virtude do julgador ter extrapolado os limites do pedido, ao incluir o percentual de 84,32% 
aos proventos do autor. 
Conforme solicitado na inicial e julgado pelo MM. Juiz monocrático, o objeto da presente 
ação prende-se à forma de cálculo da atualização prevista pelo art. 202, da Constituição 
Federal, não tendo sido decidido nos autos sobre matéria recorrida pela autarquia federal.  
Em decisão de fls. 33, o ilustre julgador, Dr. Abdias Patrício Oliveira, Juiz Federal da 1ª 
Vara, assim se ouve: 
"Antes da atual Constituição, calculava-se o benefício sobre a média dos trinta e seis  
últimos salários de contribuição, mas eram corrigidos monetariamente, apenas, os vinte e 
quatro primeiros. Examinando-se os autos, verifica-se que o autor se aposentou antes da 
promulgação da atual Constituição Federal, como prova o documento constante dos 
autos. Por conseguinte, não lhe assiste o direito previsto no art. 202, da vigente Carta 
Magna, isto é, ter seu benefício calculado  sobre a média dos trinta e seis últimos salários 
de contribuição corrigidos monetariamente mês a mês. 
Decisão: pelos fundamentos expendidos, julgo improcedente o pedido do  autor contra o 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e condeno-o no pagamento de honorários 
advocatícios na base da 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Deixo de condená-
lo nas custas processuais por ser isento na forma da lei". 
Conforme facilmente se conclui do texto acima transcrito, não houve condenação do INSS 
para fazer incidir o percentual de 84,32% aos proventos do autor. 
Não estando devidamente fundamentada a apelação, extrapolando os limites da 
condenação, e sendo as razões inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, nos 
termos do que dispõe o art 514, II, do CPC, e a jurisprudência do STF e STJ ( RISTF 321, 
nota 3 - Fundamentação equivocada; RISTJ 255, nota 4 - Fundamentação equivocada; 
RJTJESP 119/270, 135/230, JTA 94/345, BOL. AASP 1.679/52), voto pelo não 
conhecimento da apelação. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 74.437-PE 
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Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelantes: MARIA GOMES DE FREITAS E OUTRA 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. IASMIM MONTARROIOS DA SILVEIRA PINTO E OUTRO (APTES.) E  

ROSA ALICE NOVAES FERRAZ E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA  

Processual Civil. Litisconsórcio ativo facultativo. Art. 46, IV, CPC. Inexistência in casu.  
Prova. Cerceamento do direito de defesa. 
- Impossibilidade da existência de litisconsórcio ativo facultativo, com fundamento no art. 
46, IV, do CPC, dada a falta de identidade de objeto da demanda e causa de pedir, não 
havendo ponto em comum em relação ao fato. 
- A admissão de litisconsórcio, nestas condições, prejudica o direito de defesa do réu, 
principalmente no caso de haver necessidade de produção de prova em audiência. In 
casu, restou prejudicada a questão, uma vez que o réu não se irresignou contra a decisão 
que admitiu o litisconsórcio. 
- Verifica-se cerceamento do direito de defesa se o juiz, não oferecendo oportunidade 
para produção das provas requeridas na inicial, prolata sentença rejeitando os pedidos, 
fundamentado na ausência de provas.   
Apelos providos. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 74.437-PE, em que são 
partes as acima mencionadas, acorda  a 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, à unanimidade, dar provimento aos apelos para anular a sentença em relação a 
Maria Gomes de Freitas e Gercina Josefa da Cunha, nos termos do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 6 de junho de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Gercina Josefa da Cunha e Maria Gomes de 
Freitas apelam de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefícios 
previdenciários, por entender o MM. Juiz sentenciante não haver ficado provada a 
qualidade de segurado do esposo falecido da primeira apelante e, quanto à segunda, 
relação de dependência econômica entre a mesma e seu filho falecido. 
Contra-arrazoado o recurso, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por 
distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): A presente ação foi ajuizada por três 
autoras contra o INSS, cada qual com causa de pedir distinta da outra.  
A autora Maria Gomes de Freitas pleiteou benefício por morte de seu filho; a segunda 
autora, Edna Coimbra dos Santos, requereu benefício por conta da morte de seu esposo, 
João Marcos Batista, e a última autora, Gercina Josefa da Cunha, igualmente pleiteou o 
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benefício devido à morte de seu marido, João de Deus da Cunha. 
Ora, verifica-se que, in casu, deu-se um litisconsórcio ativo voluntário, sendo, porém, 
distintos os respectivos objetos da demanda, bem como as causas de pedir. 
Com efeito, o único fato que une os pleitos é a identidade do réu, sendo distintas as 
causas que deram ensejo ao pedido de cada autora. O caso dos autos não se subsume 
às hipóteses previstas no art. 46, do CPC, pelo que seria incabível o litisconsórcio 
voluntário. 
A esse respeito, Theotonio Negrão anota que a mera semelhança das questões de fato, 
sem que haja um ponto comum de fato entre as pretensões de cada um, não autoriza o 
litisconsórcio ativo, com apoio no art. 46, IV (RJTJE-SP 131/332, in Código de Processo 
Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 26ª edição, p. 114). 
O MM. Juiz a quo, no entanto, diante da demora na prestação jurisdicional, preferiu julgar 
o mérito da lide, entendendo haver-se configurado o caso de litisconsórcio previsto no art. 
46, IV, do CPC, passando por questões processuais que considerou de  pouca monta.  
Neste caso, o maior prejudicado seria o réu, que teria dificultado sobremaneira seu direito 
de defesa, principalmente no caso de necessidade de colheita de prova em audiência. 
Como, porém, não houve por sua parte irresignação, eis que não recorreu da decisão que 
julgou possível a ocorrência do litisconsórcio, considero esta questão ultrapassada. 
No mérito, o MM. juiz a quo julgou procedente o pedido da autora Edna Coimbra dos 
Santos, e improcedente em relação às autoras Gercina Josefa da Cunha e Maria Gomes 
de Freitas. Da decisão, apelaram estas duas úlltimas. 
O fundamento da decisão do MM. Juiz sentenciante foi o de que as duas apelantes não 
comprovaram os fatos alegados na inicial. Quanto à primeira apelante, o douto Juiz a quo  
assim justificou sua decisão: 
"No caso desta autora, a este Juízo não resta  senão concluir que não houve provas 
colacionadas capazes de formar uma convicção que lhe seja favorável. 
Ora, diz o art. 33, I, CPC, que o 'ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 
constitutivo do seu direito'. 
Este ônus não foi cumprido, e, por isto, nas circunstâncias dos autos, desacolho este 
pleito". 
A segunda apelante igualmente teve seu pleito rejeitado por não haver conseguido provar 
os fatos alegados, no sentido de que havia dependência econômica de seu filho 
segurado. 
Verifico, porém, que as autoras protestaram na inicial pela produção de provas, sendo 
que o MM. Juiz monocrático não lhes deu oportunidade de tentar provar o alegado, 
prolatando de logo a sentença. É-lhe vedado, assim, julgar a ação improcedente por 
ausência de prova, prova esta que ele mesmo impossibilitou a produção. 
Deu-se, no meu entender, cerceamento do direito de defesa. 
Diante do exposto, dou provimento aos apelos para anular a sentença em relação às 
autoras Gercina Josefa da Cunha e Maria Gomes de Freitas, determinando a   baixa dos 
autos à instância de origem, a fim de que outra seja prolatada, após a concessão de 
oportunidade para a produção das provas requeridas. 
Considerando a independência de cada relação processual estabelecida entre as autoras 
e o INSS, mantenho a sentença na parte em que julgou procedente o pedido formulado 
por Edna Coimbra dos Santos, uma vez que restou irrecorrida. 
É como voto.  
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 75.305-CE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
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Apelante: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO 
CEARÁ-ADETECE 

Apelada: ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO CEARÁ-ETFCE 
Advogados: DRS. ANSELMO ANDRADE LUCENA NETO E OUTROS (APTE.) E  

INÊS SILVA DE SÁ LEITÃO RAMOS 
 
EMENTA  

Constitucional. Administrativo. Isonomia de vencimentos. Igualdade  de cargos. Súmula nº 
339 do STF. O cargo de professor da carreira de magistério de 1º e 2º graus não é 
idêntico ao de professor auxiliar da carreira de magistério superior. 
1. O Judiciário é competente para julgar, incidenter tantum, ou diretamente, no caso do 
STF,  inconstitucionalidade de lei que não observe o princípio constitucional da isonomia. 
Inteligência do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 
2. Não observada a igualdade entre os cargos nos exatos termos da lei que os define, não 
cabe, no entanto, ao Judiciário abstrair, por entendimento próprio, a isonomia, 
determinando o aumento dos vencimentos dos servidores públicos. Súmula nº 339 do 
STF.3. O fato de cargos de carreiras distintas perceberem em determinada ocasião os 
mesmos vencimentos em classes distintas, não caracteriza isonomia de atribuições, 
responsabilidades e tipificação. 
4. Apelação improvida.  
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma  do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos,  negar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 14 de novembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator  
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: A ADETECE - Associação dos Docentes da 
Escola Técnica Federal do Ceará, na qualidade de substituto processual da categoria, 
apela de decisão do MM. Juiz monocrático que julgou improcedente a ação ordinária 
movida contra a Escola Técnica Federal do Ceará, com fundamento na Súmula nº 339, do 
STF, no sentido de negar a isonomia salarial entre professores do Nível I, da Classe C, da 
carreira de Magistério de 1º e 2º graus, ao valor equivalente ao vencimento do Nível I, da 
Classe de Professor Auxiliar da carreira do Magistério Superior, negando, assim, a  
declaração de inconstitucionalidade da omissão contida no art. 1º, da Lei nº 8.243/91, e 
condenando a promovente em honorários de 10% e custas processuais.  
A referida Associação pugna pela reforma da sentença, para que se aplique a isonomia 
garantida pela Lei nº 7.596/87, quebrada pela Lei nº 8.243/91, cuja inconstitucionalidade 
do seu art. 1º requer.  
Contra-razões.  
É o relatório. 
 
VOTO  
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): No presente recurso, interposto pela 
ADETECE, Associação dos Docentes da Escola Técnica Federal do Ceará, na qualidade 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

de substituto processual da categoria, a apelante se insurge contra decisão do MM. Juiz 
monocrático que julgou improcedente a ação, com fundamento na Súmula nº 339, do 
STF, que objetivava a declaração de inconstitucionalidade  da omissão contida no art. 1º, 
da Lei nº 8.243/91, e conseqüente reajuste dos vencimentos do cargo de Professor, Nível 
I, da Classe C, da carreira de Magistério de 1º e 2º graus, no valor equivalente ao 
vencimento do Nível I, da Classe de Professor Auxiliar da carreira do Magistério Superior. 
A ADETECE alega, nas suas razões,  que, ao reconhecer a inconstitucionalidade da Lei 
nº 8.243/91, o Poder Judiciário não estaria legislando, visto que estaria permitindo o 
cumprimento da isonomia prevista por lei anterior. Antes de adentrarmos no mérito da 
presente apelação, urge analisarmos a Súmula nº 339, do Supremo Tribunal Federal, cuja 
dicção, ipsis literis, transcrevo: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função 
legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia". 
Do acima disposto, podemos deduzir as seguintes afirmações:   1. O Poder Judiciário tem 
a função de julgar; 2. Os vencimentos dos servidores públicos devem ser estabelecidos 
por lei, cuja função de elaboração é do Poder Legislativo. Estas deduções não impedem, 
entretanto, que, quando uma dada lei estabeleça cargos de iguais natureza, 
complexibilidade, atribuições e responsabilidades, mas de vencimentos diferentes, seja 
avaliado se a referida lei é ou não constitucional, ou seja, não estará o Judiciário 
estabelecendo a Tabela de Vencimentos do referido cargo, mas anulando a 
inconstitucionalidade de tal norma, posto que, assim como em todos os outros princípios 
constitucionais,  cabe ao Judiciário julgar se está se primando pela observância da Carta 
Magna, não se podendo excluir tal análise do seu poder jurisdicional, pois, assim 
procedendo, estar-se-á ferindo outro princípio previsto no art. 5º, XXXV, da referida Carta, 
que assim aduz: "Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes: XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 
ou ameaça a direito". 
Logo, não pode o Judiciário, e assim é que se deve interpretar o entendimento sumulado 
pela Suprema Corte, determinar a igualdade de vencimentos entre cargos só porque 
correspondem a um mesmo  nível, mas apenas avaliar se a lei, ao especificar atribuições, 
escolaridade, responsabilidades de cargos de maneira idêntica, observou ou não o 
princípio da isonomia. O julgador deve, portanto, prender-se literalmente ao texto legal, 
observando apenas se o legislador se tornou contraditório, não podendo, conforme o seu 
entendimento pessoal, abstrair que tais cargos são iguais e, portanto, devem perceber a 
mesma remuneração, pois assim, sim, estará legislando e até mesmo modificando as 
características dos cargos aos quais os titulares foram beneficiados com a provável 
isonomia de vencimentos. Em tal sentido se houve o Exmo. Ministro Roberto Rosas, ao 
comentar a Súmula nº 339 , do Supremo Tribunal Federal, em sua  obra   Direito Sumular, 
5ª edição: "A fixação de vencimento e seu aumento compete ao Poder Legislativo que 
examina o projeto de iniciativa do Poder Executivo (RTJ 54/384). Ao Judiciário somente 
cabe examinar a lesão ao princípio constitucional da igualdade. Não cabe o exame da 
justa ou injusta situação do servidor, que deveria estar em nível mais alto, o princípio: a 
função igual corresponde igual remuneração é constitucional, com base na isonomia (RTJ  
71/889; 75/198;68/423)".   
Seguindo este posicionamento, tratando-se os autos de análise sobre isonomia de 
vencimentos, a Súmula nº 339, do Supremo Tribunal Federal, não deve ser empregada 
como fundamento para não se analisar o mérito da solicitação da autora, acreditando-se 
na incompetência do Judiciário em analisar tal direito, mas como argumento para ratificar 
o posicionamento do julgador, ao negar a isonomia, quando não se tratarem de cargos da 
mesma natureza, nos exatos termos dispostos em lei.  
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No caso em tela, os autores pertencem à categoria de Magistério de 1º e 2º graus e 
desejam isonomia com o Nível I da Classe de Professor Auxiliar, alegando que a Lei nº 
7.596/87  teria estabelecido a mesma remuneração para as referidas classes. 
A parte autora, conforme constante na inicial de fls 03 a 08, apresenta como fundamento 
para asseverar a isonomia de vencimentos os artigos abaixo comentados: Lei nº 7.596/87, 
art.3º - Assegura a observância ao príncipio da isonomia salarial no âmbito das 
universidades e demais instituições de ensino superior, estruturadas sob a forma de 
autarquia ou de fundação pública, sendo aplicado também aos estabelecimentos de 
ensino de 1º e 2º graus, subordinados ou vinculados ao Ministério da Educação. 
Parágrafo 1º, art. 3º - Dispõe que os cargos efetivos e empregos permanentes serão 
estruturados em sistema de carreira, de acordo com a natureza, grau de complexidade e 
responsabiliddade das respectivas atividades e qualificação exigidas para o seu 
desempenho. Decreto nº 94.664/87, art. 2º - Determina que a isonomia salarial seria 
assegurada pela remuneração uniforme do trabalho prestado por servidores da mesma 
classe ou categoria funcional e da mesma titulação. Decreto nº 94.664/87, art. 31 - 
Determina que o valor do vencimento ou salário do Nível I, da Classe de Professor 
Auxiliar, é fixado em Cr$ 7.600,00, o do Nível I, da Classe C, da carreira do Magistério de 
1º e 2º graus, em Cr$ 5.345,00. Do acima disposto, percebe-se que, em nenhum 
momento, a Lei nº 7.596/84, conforme artigos destacados pela própria autora, determina 
que os cargos de Professor da carreira  de Magistério de 1º e 2º graus possuam funções 
iguais ou assemelhadas, ou as mesmas responsabilidades das do cargo de Professor 
Auxiliar, que integra a carreira de Magistério Superior, vale dizer, integra este outra 
carreira, que, conforme esclarecido nas contra-razões da presente apelação, exigem tais 
cargos diferentes habilitações para o ingresso, bem como as atividades desenvolvidas 
são distintas e, conseqüentemente, suas atribuições e responsabilidades, conforme 
dispõem os arts. 3º, 4º, 12 e 13 da Lei nº 7.596/84, abaixo transcritos: 
Quanto à Escolaridade:  
"Art. 12. O ingresso na carreira de Magistério Superior dar-se-á mediante habilitação em 
concurso público de provas e títulos, somente podendo ocorrer no nível 1 de qualquer 
classe.  
Parágrafo 1º. Para inscrição no concurso a que se refere este artigo, será exigido: a) 
Diploma de Graduação em Curso Superior, para a Classe de Professor Auxiliar; b) Grau 
de Mestre, para a Classe de Professor Assistente; c) Título de Doutor ou Livre Docente, 
para a Classe de Professor Adjunto. 
Art.13. O ingresso na carreira do Magistério far-se-á mediante habilitação em concurso 
público de provas e títulos e deverá ocorrer no nível  inicial de qualquer classe. 
Parágrafo 1º - Para inscrição no concurso exigir-se-á: a) Habilitação específica obtida em 
curso de 2º grau, para a Classe A;  b) Habilitação específica obtida em licenciatura de 1º 
grau, para a Classe B; c) Habilitação específica obtida em licenciatura plena ou 
habilitação legal, para a Classe C; d) Curso de Especialização, para a Classe D; e) Grau 
de Mestre, para a Classe E". 
Quanto às Atribuições: 
"Art. 3º. São consideradas atividades acadêmicas próprias do pessoal docente de ensino 
superior: I - as pertinentes à pesquisa, ensino e extensão que, indissociáveis, visem à 
aprendizagem, à produção do conhecimento, à ampliação e transmissão do saber e da 
cultura; II - as inerentes ao exercício de direção, assessoramento, chefia, coordenação e 
assistência na própria Instituição, além de outras previstas na legislação vigente.  
Art.4º. São consideradas atividades próprias do pessoal docente de 1º e 2º graus: I - as 
relacionadas, predominantemente, ao ensino, no âmbito das instituições de 1º e 2º graus 
e as relacionadas à pesquisa, bem como as que estendam à comunidade atividades sob 
a forma de cursos e serviços especiais; II - as inerentes ao exercício de direção, 
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assessoramento, chefia, coordenação e assistência própria da Instituição, além de outras 
previstas na legislação vigente" 
Logo, não estamos diante de cargos de funções iguais ou assemelhadas, mas de cargos 
distintos com diferentes estruturas e, assim sendo, não é inconstitucional a Lei nº 
8.243/91, ao estabelecer distintos vencimentos a distintos cargos. Além do  mais, o fato 
de cargos de carreiras distintas perceberem, em determinada ocasião, os mesmos 
vencimentos em classes distintas, não caracteriza isonomia de atribuições, 
responsabilidades e tipificação. Entretanto, se os titulares dos cargos de Magistério de 1º 
e 2º graus, ou melhor, os autores, entendem que mesmo diferenciadas as atribuições por 
lei, as mesmas se equivalem, deve ser negado por este Juízo não apenas a argüição de 
inconstitucionalidade, como também a solicitação para que o Judiciário modifique as 
atribuições e características do cargo, determinadas pelo  legislador, com fundamento na 
Súmula nº 339, do STF. 
Ante o exposto, nego provimento à apelação. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 76.900-PE 

Relator: SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelantes: AÉRCIO DA SILVA FARIAS E OUTRA 
Apelados: NIÃO FEDERAL E MARIA ESPÍNDOLA FALCÃO E CÔNJUGE 
Advogados: DRS. VÂNIA DE OLIVEIRA PIMENTEL E OUTROS (APTES.) 
 
EMENTA 

Constitucional. Civil. Usucapião de bem público. Domínio útil. 
A vedação constitucional em se usucapir bem público se refere à nua-propriedade, ao 
domínio direto, e não ao domínio útil. 
Possibilidade de constituição da enfiteuse por usucapião quando o imóvel já era foreiro. 
Vedação legal aplicada à constituição originária do direito real limitado. 
Relação entre particulares. 
Precedentes do STF. 
Apelação provida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação  Cível nº 76.900-PE, em que são 
partes as acima mencionadas, 
acorda a 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 9 de maio de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Laércio da Silva Farias e outro apelam  de 
sentença que, nos autos de ação de usucapião de domínio útil, por eles ajuizada contra 
Maria Espíndola Falcão, julgou, antes de encerrada a instrução processual, extinto o feito, 
sem julgamento do mérito, pela impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que a 
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propriedade do imóvel objeto da ação é da União Federal (terreno de marinha). 
Sem contra-razões, subiram os autos a esta Egrégia Corte, sendo-me conclusos por força 
de distribuição. 
Peço a inclusão do feito em pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Requerem os autores a aquisição, por 
usucapião, do domínio útil de área urbana, com fundamento no art. 183, CF/88, localizada 
em terreno de marinha, na qual residem há mais de cinco anos, possuindo-o de forma 
mansa, pacífica e ininterrupta, exercendo tal posse com ânimo de enfiteuta (fls. 3). 
Embora com nuances um pouco distintas do caso em tela, a matéria tratada nos 
presentes autos já foi objeto de análise nesta Egrégia Corte, onde tive, inclusive, a 
oportunidade de me manifestar sobre o assunto, utilizando de precedente do extinto 
Tribunal Federal de Recursos (AC 89.430-RJ, Rel. Min. William Patterson), em acórdão 
assim ementado: 
"Administrativo. Terreno de marinha. 
'Tratando-se de terreno de marinha, bem da União, sujeito ao regime do Decreto-lei nº 
9.760/47, é incabível a usucapião com vista à aquisição de domínio'. 
Precedentes do antigo Tribunal Federal de Recursos. 
Apelo improvido. Sentença confirmada". 
(AC 10.304-SE, Rel. Juiz Fron Flores. Pleno. Maioria. RTJ 87/505). 
O em. Ministro Moreira Alves, em longo e erudito voto-vista proferido nos citados autos, 
não só reconheceu a usucapião de enfiteuse, como também a admite sobre o domínio útil 
de bem público já objeto de aforamento. 
Diz-nos seu voto: 
"Em se tratando de bem público, a usucapião não é admissível para a constituição da 
enfiteuse que vai transformar o imóvel em foreiro, porque a alienação desse bem só se 
admite com a observância das formalidades prescritas em lei, isto é, pelo processo de 
concessão previsto nas normas de Direito Administrativo, e isso porque, como já 
acentuava Lafayette (ob.cit., vol. I, pág. 475, nota 108), e o princípio é válido para o direito 
vigente, 'as enfiteuses que o Estado concede em terrenos de marinha e outros entram, 
depois de constituídas, para o Direito Civil, e são por ele regidas: o processo de 
concessão pertence ao Direito Administrativo'. 
Por esse motivo, entendo que não é admissível a constituição de enfiteuse por usucapião, 
quando se trata  de  constituição  em  virtude  da qual o  bem, que não era foreiro (ou que 
já o foi, e deixou de sê-lo), passa (ou volta) a sê-lo. 
O mesmo, porém, não sucede quando o terreno já era foreiro e a constituição da 
enfiteuse em favor do usucapiente se faz contra não o proprietário que continua como já 
se encontra,   ou seja, como nu proprietário, ou senhor do chamado domínio direto, mas 
contra o até então enfiteuta". 
O em. Juiz Castro Meira, então na titularidade da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do 
Estado de Sergipe, em matéria objeto de apreciação neste Tribunal (AC 10.304-SE, em 
que fui Relator), assim se manifestou em sua sentença: 
"A questão sub judice é fundamentalmente de direito. Trata-se de decidir quanto à 
possibilidade de aquisição do domínio útil de terreno de marinha via ação de usucapião. 
Sustentam os requerentes que, embora os bens públicos sejam inalienáveis por definição 
legal, tal não ocorre na enfiteuse, em que o domínio útil, de interesse exclusivo dos 
particulares, seria suscetível de aquisição pela via eleita. 
O argumento procede. Como está esclarecido no despacho de fls. 122, o Excelso Pretório 
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vem prestigiando essa tese. A Súmula nº 340 restringe-se ao direito de propriedade, não 
abrangendo os direito reais limitados, como a enfiteuse. 
Sucede, porém, que o venerando aresto dá como pressuposto a existência de aforamento 
anterior. 
In casu, tal não sucede, ou, pelo menos, os requerentes não conseguiram fazer a prova 
suficiente. É que a usucapião não pode substituir o regime normal de constituição da 
enfiteuse de terrenos de marinha estabelecido no Decreto-lei nº 9.760, de 05.09.46. 
Veja-se que a excepcionalidade reconhecida no RE 82.106-PR deu-se no caso em que 'o 
imóvel já era foreiro, e a constituição da enfiteuse em favor do usucapiente se faz contra o 
particular até então enfiteuta'. Segue-se, portanto, pela impossibilidade da pretensão 
quando não existe enfiteuse anterior. 
Por todo o exposto, julgo a ação improcedente, deixando de impor aos requerentes os 
ônus da sucumbência em face do benefício da assistência judiciária". 
(Ação Ordinária 87.1246-6, Juiz Castro Meira, 1ª Vara Federal-SE).  
Os últimos posicionamentos trazem-nos o entendimento de que a relação não será entre 
o Poder Público e o particular, mas entre particulares (o que é enfiteuta e o que pretende 
ser). 
E ainda, não se tratando de constituição originária de direito real limitado, admitem a 
constituição da enfiteuse por usucapião. 
A tese levantada pelos eminentes magistrados não entra em choque com a vedação 
pretendida pela União Federal nas suas contra-razões (fls. 580), ao lembrar o que dispõe 
o Decreto-lei nº 710, in verbis: 
"Art. 12. Parágrafo 2º - Não pode ser igualmente adquirido por usucapião o domínio útil ou 
direito dos terrenos de marinha ou quaisquer outros sujeitos a aforamento". 
Ora,  não se trata de aquisição de domínio útil de terreno de marinha sujeito a 
aforamento, isto é, de constituição originária do direito real limitado, mas de imóvel que já 
era foreiro, apresentando-se uma hipótese não elencada na legislação. 
O texto é claro quanto à vedação de constituição originária do direito real limitado, não 
abrangendo o caso em análise quando tal direito já se encontra constituído, como bem 
assevera o em. Juiz Castro Meira ao fundamentar a sentença antes mencionada. 
Por fim, como que a consolidar o entendimento aqui adotado, temos recente julgado pela 
Egrégia 3ª Turma, em acórdão assim ementado: 
"Usucapião de domínio útil. Terreno de marinha já submetido ao regime de aforamento 
pela União Federal. Possibilidade jurídica do pedido. 
Não é juridicamente impossível o pedido formulado visando ao usucapião do domínio útil 
de terreno de marinha aforado pela União. 
A constituição da enfiteuse em favor do usucapiente é feita contra o particular até então 
enfiteuta. A pessoa jurídica de direito público (União) continua na condição de nua-
proprietária. 
Apelação a que se dá provimento para que, superada a extinção do processo sem exame 
do mérito, venha o feito a ter prosseguimento, com a realização de audiência de 
justificação prévia, a instrução regular do processo e o julgamento do mérito da causa". 
(AC 62742-PE, Rel. Juiz Ridalvo Costa. 3ª Turma. Unânime. J. 17.11.94). 
Diante do exposto, abraçando o entendimento de que seja admitida a constituição da 
enfiteuse por usucapião quando não se tratar de constituição originária, e é o que nos diz 
os autos e é reconhecido na sentença ora apelada, dou provimento à apelação, 
determinando a baixa dos presentes autos para que, estando afastada a impossibilidade 
jurídica do pedido, dê-se curso ao processamento do feito. 
É como voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL N. 77.320-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. MARLENE PONTES E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Ação Civil Pública. Ilegitimidade ativa do Ministério Público. Direitos individuais 
homogêneos. 
1. O ato do INSS exigir limite de idade para o deferimento de aposentadoria especial não 
merece controle judicial por via de ação pública intentada pelo Ministério Público. 
2. A ação civil pública, pela sua própria natureza, não se presta a proteger direitos 
individuais disponíveis. 
3. Direitos individuais afetados a determinados estamentos sociais não estão elencados 
como alcançados pelos efeitos da ação civil pública. 
4. A homenagem que o Ministério Público sempre presta à Carta Magna não o autoriza a 
exceder as suas atribuições no tocante ao seu direito de provocar, como sujeito ativo ou 
substituto processual, a atividade jurisdicional. 
5. É parte ilegítima o Ministério Público para a propositura de ação civil pública quando 
não se visa a proteger interesses difusos ou coletivos. Com estes não devem ser 
confundidos os que, tipicamente, possuem características individuais de um grupo de 
determinado setor social. 
6. Apelação improvida. Sentença mantida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos 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 notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 25 de abril de 1995 (data do julgamento) 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: O Ministério Público Federal promoveu a presente 
ação civil pública para impedir que o Superintendente do INSS exigisse, nos pedidos de 
aposentadoria especial dos segurados, o requisito do limite de idade previsto nos artigos 
60 a 64, do Decreto nº 83.080/79, c/c o Decreto nº 63.230, de 10.09.68, tudo conforme o 
art. 1º, da Lei nº 5.527, de 08.11.68. 
O eminente Juiz monocrático, em sentença definitiva, extinguiu o processo sem 
julgamento do mérito, por entender não possuir o Ministério Público legitimidade ativa 
para a ação intentada, haja vista visar a proteger direitos individuais. 
A apelação visa a reformar tal decisão. 
Defende o Ministério Público, como apelante, a sua legitimidade para a causa, em face 
das novas regras impostas pela Constituição Federal sobre a sua atuação. 
Contra-razões do apelado com louvores à sentença. 
É o relatório. 
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VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A decisão apelada está sustentada em 
fundamentos que, na ementa, se apresentam assim sintetizados: 
"EMENTA: Ação Civil Pública. Promoção pelo Ministério Público Federal. Requisitos da 
aposentadoria especial. Idade de 50 anos. Alegação de inconstitucionalidade. 
Via processual eleita. Incabimento da ação civil pública para a tutela de direitos individuais 
homogêneos. Inadequação às hipóteses previstas no art. 1º, da Lei nº 7.347/85. 
Ilegitimidade ad causam ativa do MPF. Atribuição do Parquet de defender os direitos 
individuais apenas quando indisponíveis. Constituição Federal, arts. 127, caput, e 129, III 
e IX. 
Extinção do feito, sem julgamento do mérito". 
Na verdade, a pretensão contida na inicial se caracteriza como tutela de direitos 
individuais homogêneos. Estes não foram prestigiados pelo art. 1º, da Lei nº 7.347/85, em 
face da sua individualização para cada beneficiário da aposentadoria especial, podendo, 
assim, ser identificados e imprimir situações diferenciadas para cada segurado. 
As bem e jurídicas razões lançadas na sentença, da lavra do Juiz Federal Dr. Rogério de 
Menezes Fialho Moreira, merecem ser integralmente acolhidas, o que faço com a 
transcrição integral das mesmas, por tê-las como fundamentos integrantes do presente 
voto: 
"Evidentemente que se trata de DIREITOS INDIVIDUAIS, já que o direito de cada 
beneficiário da aposentadoria especial pode ser perfeitamente identificado, individualizado 
e quantificado. E, sendo grande o número de possíveis interessados no êxito da 
demanda, parece-me mais apropriado classificá-los, não como meros direitos individuais 
justapostos, mas como DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS, legalmente definidos 
como sendo "OS DECORRENTES DE ORIGEM COMUM" (Lei nº 8.078/90, art. 81, III). 
Somente não procede a assertiva do autor público de que os direitos individuais 
homogêneos são 'espécie do gênero interesse coletivo' (fls. 4). 
As duas categorias são absolutamente distintas: direito individual (mesmo que 
homogêneo) não pode ser confundido com os direitos ou interesses coletivos, já que o 
primeiro é caracterizado pela DIVISIBILIDADE, enquanto que a característica destes 
últimos é justamente a NATUREZA INDIVISÍVEL. 
A indivisibilidade, como ponto de distinção entre ambos, significa 'por assim dizer uma 
comunhão indivisível de que participam todos os possíveis interessados, sem que se 
possa discernir, sequer idealmente, onde acaba a 'quota' de um e onde começa a de 
outro. Por isso mesmo, instaura-se entre os destinos dos interessados tão firme união que 
a satisfação de um só implica de modo necessário a satisfação de todos; e, 
reciprocamente, a lesão de um só constitui, ipso facto, lesão da inteira coletividade'. (José 
Carlos Barbosa Moreira, 'Tutela Jurisdicional dos Interesses Coletivos ou Difusos', in 
Temas de Direito Processual, p. 195). 
Resta decidir, ainda, se o alegado direito à aposentadoria especial, independentemente 
do requisito etário, seria direito individual DISPONÍVEL ou INDISPONÍVEL. 
Para a distinção, afasta-se, de plano, o critério da NATUREZA ALIMENTAR, mencionado 
na inicial (fls. 4), por falta de qualquer fundamento legal, científico ou empírico. 
Em trabalho do mais elevado valor doutrinário, a Juíza Federal e Professora Germana de 
Oliveira Moraes destaca a dificuldade na distinção pretendida: 
'Distinguir direitos disponíveis de direitos indisponíveis, em cada caso concreto, é um 
desafio que se lança aos aplicadores do Direito, que deverão valer-se de subsídios 
doutrinários e jurisprudenciais. Há um consenso em torno da disponibilidade de direitos de 
conteúdo patrimonial. Todo direito que envolve conteúdo econômico é disponível? Ao 
revés, há direitos de conteúdo não-patrimonial disponíveis?' 
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(A Tutela Jurisdicional Coletiva na Defesa dos Direitos Individuais Homogêneos; Coletivos 
e Difusos, p. 6). 
Embora o critério do CONTEÚDO ECONÔMICO careça de rigor científico, até mesmo 
porque podemos identificar direitos com aquele conteúdo, mas indisponíveis (do incapaz, 
da Fazenda Pública etc.), é ponto de partida de relevante valor para a investigação. 
Sem dúvida, o direito à APOSENTADORIA ESPECIAL tem conteúdo econômico. 
Partindo-se para a análise do caso concreto, verifica-se que o titular daquele direito pode 
perfeitamente dele dispor. 
Nada impede, por exemplo, que um eletricitário satisfaça o tempo de serviço exigido e, 
sem que tenha completado a idade de 50 anos, não requeira a aposentadoria ou, mesmo 
implementando a idade, permaneça em atividade, simplesmente porque não deseja 
inativar-se. Assim, a única conclusão admissível é a de que o direito pleiteado nestes 
autos, além de INDIVIDUAL HOMOGÊNEO é também DISPONÍVEL. 
Decidida a natureza do direito que se pretende tutelar, passo ao exame da legitimidade ad 
causam ativa do Ministério Público. 
Determinam os art. 127, caput, e 129, III e IX, da Constituição Federal: 
'Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis'. 
(...) 
'Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 
(...) 
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; (...) 
 
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua 
finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades 
públicas'. - Destaques nossos. 
Ora, as atribuições institucionais do Parquet são aquelas previstas ou autorizadas na 
Constituição Federal. Os dispositivos constitucionais somente autorizam a atuação em 
Juízo do Ministério Público na defesa de direitos sociais, difusos e  coletivos, ou mesmo 
individuais, desde que indisponíveis. 
O inciso IX, do art. 129, ao permitir o exercício de outras funções, ressalva 
expressamente que devem ser COMPATÍVEIS com a sua finalidade. Desse modo, não 
pode a lei ordinária permitir o ajuizamento pelo Parquet de causas em defesa de direitos 
individuais disponíveis, tanto porque aquela categoria de direitos foi excluída, por 
eliminação, do rol constitucional, quanto porque não é finalidade do Ministério Público 
integrar a assistência judiciária gratuita, agindo como representante ou substituto da parte 
na defesa dos seus direitos individuais, divisíveis e disponíveis. 
Nesse sentido a opinião de Ives Gandra da Silva Martins, no parecer intitulado 
'Inconstitucionalidade do Uso de Ação Civil Pública para Defesa de Direitos Individuais 
Disponíveis e Divisíveis - O Perfil Constitucional da Contribuição de Melhoria', publicado 
no Boletim de Direito Administrativo, BDA julho/94: 
'Se o inc. IX permite que o Ministério Público exerça outras funções, estando veiculado o 
dispositivo com o seguinte discurso: 
"exercer outra funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua 
finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades 
públicas". 
À evidência, não se deve confundir o "exercício de outras funções" com a "promoção de 
ação civil pública", visto que o exercício de outras funções não pode ser confundido com o 
"exercício das mesmas funções", ou seja, a promoção de "ação civil pública". 
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(...) 
Não lhe cabe a defesa, por ação civil pública, de direitos disponíveis e divisíveis, à falta de 
autorização constitucional, por incompatível com suas finalidades. 
(...) 
É que os direitos disponíveis podem ser defendidos individualmente, conforme a vontade 
do cidadão ou residente, nem mesmo se justificando a defesa dos menos favorecidos 
economicamente, visto que a Constituição admite as Defensorias Públicas com esta 
finalidade, mantendo os Estados, ainda, os serviços de assistência judiciária gratuita'. 
(op. cit., pp. 400/401). 
A ilustre colega cearense, no trabalho doutrinário anteriormente mencionado, compartilha 
do mesmo entendimento, verbis: 
'Não se pode esquecer, lembra Hugo Nigro Mazzilli, de que, agora, destinado 
exclusivamente à defesa dos interesses indisponíveis do indivíduo e da sociedade, bem 
como o zelo dos interesses sociais, coletivos ou difusos (CF arts. 127 e 129 - III), a lei 
somente poderá cometer-lhe a defesa de interesses individuais, se indisponíveis. (CF, art. 
127, caput, c/c o art. 129, IX). (A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo, 3ª. ed., SP, 
ERT, 1991, p. 42). 
Seria compatível com a Carta Magna a promoção de ações coletivas pelo Ministério 
Público, em defesa de direitos individuais homogêneos disponíveis? Em outros termos, a 
legitimação substitutiva extravagante do Ministério Público, na qual se dispensa a 
anuência da parte substancial, seria constitucional? 
Parece-nos que não'. (Germana de Oliveira Moraes, op. cit., fls. 7). 
Em resumo, o Ministério Público não é parte legítima para a promoção de demandas com 
objetivo de proteger direitos individuais disponíveis, mesmo que homogêneos. 
Acrescente-se que, mesmo que fosse o Parquet parte legítima, incabível seria, na 
espécie, a AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
Em face da sua excepcionalidade, a ação civil pública somente pode ser manejada nas 
hipóteses expressamente previstas no art. 1º, da Lei nº 7.347/85, que atualmente 
determina: 
'Art. 1º - Regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações 
de responsabilidade por danos causados: 
I - ao meio ambiente; 
II - ao consumidor; 
III - a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 
IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo'. 
Ora, a alegação de inconstitucionalidade da exigência etária para a aposentadoria 
especial não se enquadra em qualquer daqueles dispositivos legais. 
Não se pode sequer alegar tratar-se de direito de consumidor (inciso II). A ligação do 
SEGURADO com a Previdência Social não constitui RELAÇÃO DE CONSUMO. 
E, mesmo que se tratasse de defesa do CONSUMIDOR, ainda nessa hipótese, o direito 
pleiteado haveria de ser DIFUSO OU COLETIVO, o que não é o caso dos autos. 
A respeito, precisa é a lição do eminente Juiz Ridalvo Costa, em voto preliminar que 
proferiu quando do julgamento da AC nº 40.815-PB: 
'Do contrário, o inciso IV não precisaria utilizar a expressão outro, bastaria dizer "qualquer 
direito difuso ou coletivo". Se o legislador utilizou a expressão OUTRO é porque 
considerou que todos os incisos precedentes também se referiam a interesses difusos ou 
coletivos. 
Tanto é assim que a Lei nº 8.078 veio, posteriormente, disciplinar em capítulo próprio as 
"ações coletivas para a defesa dos interesses individuais homogêneos". 
Em resumo, penso que a defesa coletiva de direito individual homogêneo só é possível 
em se tratando de direitos de consumidores e, tão-somente, através das ações coletivas 
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previstas naquele Código. Jamais através de Ação Civil Pública'. 
Ainda valendo-me do trabalho antes mencionado, reporto-me a Germana de Oliveira 
Moraes, que colaciona irrebatíveis lições doutrinárias: 
'A Ação Civil Pública, contudo, como ação de responsabilidade civil por danos causados 
ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, histórico, turístico e 
paisagístico e a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, não se presta, como assinala 
Hely Lopes Meirelles, a amparar direitos individuais, nem se destina a reparação de 
prejuízos causados a particulares pela conduta comissiva ou omissiva do réu. ("Ação Civil 
Pública", in Estudos e Pareceres de Direito Público, vol. 10, SP, ERT, 1988, p. 15) 
Vocacionada a tutela dos interesses supra-individuais, em sua dimensão coletiva, no dizer 
de Rodolfo de Camargo Mancuso, (ob. cit., p. 273), por força do artigo 1º, da Lei 7.347/85, 
forçoso admitir que, malgrado a ampliação dos direitos difusos e coletivos tuteláveis pela 
Ação Civil Pública, não é esta o meio processual adequado para a defesa coletiva dos 
direitos individuais homogêneos'. 
(Op. cit., pp. 9/10). 
Desse modo, não é ainda a ação civil pública, apesar do elastério introduzido pela Lei nº  
8078/90, o veículo processual adequado para a defesa dos direitos individuais 
homogêneos, mesmo que a hipótese tratasse de direito do consumidor. 
'A defesa, a título coletivo, de direitos individuais homogêneos de consumidores, em 
Juízo, há de ser feita por meio das ações coletivas previstas no Código de Proteção ao 
Consumidor (arts. 91 a 100, da Lei nº 8.078, de 11.09.90) e não por meio da Ação Civil 
Pública.)' (Germana Moraes, op. cit., p. 10). 
E, repetindo, em se tratando de direitos DISPONÍVEIS, não poderia sequer o Ministério 
Público manejar aquelas ações coletivas, por absoluta ilegitimidade, em face das 
disposições constitucionais que definem as suas atribuições institucionais. 
Finalmente, registro que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou posição no 
sentido da ilegitimidade do Ministério Público para a promoção de ação civil pública em 
defesa de direitos individuais disponíveis, conforme arestos que transcrevo: 
'EMENTA: Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público. Ilegitimidade. 
O Ministério Público só tem legitimidade para promover Ação Pública Civil na defesa de 
interesses difusos ou coletivos, sendo-lhe vedado valer-se desse instrumento para porfiar 
na defesa de direitos individuais afetos a determinado grupo. 
As atribuições do Ministério Público são as previstas na Constituição ou na Lei, sendo 
defeso ao Estado conferir-lhe outras (atribuições) através de Convênio. 
Recurso provido. Decisão por maioria de votos'. 
(Dec. por maioria da 1ª Turma no REsp 46.130-PR, Rel. Originário Min. Garcia Vieira, Rel. 
Designado Min. Demócrito Reinaldo, DJU 20.06.94, p. 16062) 
 
'EMENTA: Ação Civil Pública - Mensalidades escolares - Repasse do aumento dos 
professores - Ministério Público - Parte ilegítima. 
Não se cuidando de interesses difusos ou coletivos, mas de interesses individuais de um 
grupo de alunos de um determinado colégio, afasta-se a legitimidade do Ministério 
Público. 
Recurso improvido'. 
(Dec. unân. da 1ª Turma, REsp 35644-0/MG, Rel. Ministro Garcia Vieira, in DJ 04.10.93, I, 
p. 20519) 
No mesmo sentido o posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e do 
Tribunal de Alçada de São Paulo: 
'Taxa de iluminação pública - Ação Civil Pública - Ministério Público - Ilegitimidade ativa - 
Contribuinte e consumidor - Distinção. 
Apelação Cível - Exigência, pela municipalidade, da taxa de iluminação pública - Ação 
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civil intentada pelo Ministério Público visando obstar a cobrança com obrigação de 
devolver os valores recebidos - Ilegitimidade ad causam - Inexistência de interesse difuso 
- Contribuinte não é consumidor - Recurso improvido. O Ministério Público é parte 
ilegítima para patrocinar ação civil visando impedir a municipalidade de cobrar taxa de 
iluminação pública, porquanto a espécie não trata da defesa de interesses difusos, pois o 
conceito de contribuinte difere do de consumidor. A defesa de interesses individuais por 
essa instituição só é admitida quando se trata de direitos indisponíveis que beneficiam a 
coletividade como um todo'. 
(Ac. un. da 1ª T CIv do TJMS-AC, classe "b", XXI-nº 34.781-5 - Rel. Des. Josué de 
Oliveira - j. 19.04.94. - Apte.: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul; apdas.: 
Prefeitura Municipal de Bela Vista e outra - DJ MS 23.06.94, p. 05; in IOB, 1/7698 - 
ementa oficial) 
'A Constituição da República de 1988, art. 127, reiterou a qualificação de agir designada 
ao órgão do Ministério Público em defesa, já agora, dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis. Como já sublinhou, a disponibilidade caracteriza o direito objetivado na 
espécie. A respeito do dispositivo, ressalta Clóvis Benos, que: destarte circunscrita a 
atuação do Ministério Público, quanto aos interesses sociais, naquilo que tange à 
metaindividualidade desses interesses somente se pode concluir que ao Ministério 
Público incumbe ajuizar ação civil pública em relação a interesses coletivos não difusos, 
apenas quando estes se revelarem sociais no sentido amplo da expressão: "interesses 
sociais". 
De consignar aliás, que a Carta Magna, art. 129, inc. III, correlaciona a propositura de 
referida demanda, pelo Ministério Público, à proteção, dentre outros, bens, 'de outros 
interesses difusos e coletivos', o que permite discernir as categorias distintas entre si. 
"O Parquet goza de titularidade ativa inerente na tutela de tais interesses ante sua 
transindividualidade, de modo que, por esta conotação, se faz mister a intervenção de um 
órgão público que atenda à ordem pública, ínsita em tais valores. Não assim, data vênia, 
em se cuidando, como aqui, de direitos subjetivos".' 
(TACivSP, na AC 152.203-1, RJTJESP 136/38, transcrito no parecer já mencionado, BDA 
julho/94, pp. 405/406). 
Enfim, tanto não é a ação civil pública o veículo processual adequado para a defesa de 
DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS, quanto não tem legitimidade ad causam o 
Ministério Público para a defesa de DIREITOS INDIVIDUAIS DISPONÍVEIS". 
Isto posto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 77.677-CE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelados: RUFINO GOMES SALES E OUTROS 
Advogados: DRS. JOSÉ LUCIANO VANCONCELOS E OUTRO (APDOS.) 
 
EMENTA  

Tributário. Isenção de Imposto de Renda na fonte incidente sobre a complementação da 
aposentadoria paga por entidade de previdência privada. Art. 6º, VII, "b", Lei 7.713/88. 
Improvimento.  
- Ação intentada por beneficiários da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do 
Nordeste do Brasil, em que se pleiteia o reconhecimento da isenção prevista no art. 6º, 
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VII, "b", da Lei 7.713/88. 
- A efetivação do depósito judicial, por parte da CAPEF, numa outra ação judicial, na qual 
se discute o direito de isenção do Imposto de Renda na fonte incidente sobre o seu 
patrimônio, não autoriza a Receita Federal a determinar o recolhimento do referido 
imposto, incidente sobre a complementação da aposentadoria paga por aquela entidade 
aos autores. 
- Apelação e remessa oficial improvidas. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, discutidos e relatados estes autos, em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do 
Juiz Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o 
presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 26 de setembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Rufino Gomes Sales e outros ajuizaram ação 
declaratória de isenção tributária contra a União Federal, visando a ver declarado o seu 
direito de não terem os rendimentos referentes à complementação de aposentadoria, que 
recebem da CAPEF, tributados na fonte, em face da isenção a que teriam direito, por 
força do disposto no art. 6º, VII, da Lei nº 7.713, de 22.12.88. 
Alegam os autores que o fato de estar a CAPEF pleiteando judicialmente o 
reconhecimento da isenção do pagamento do imposto, em virtude de se caracterizar 
como um órgão de assistência social, não os obriga a recolher aos cofres públicos o 
tributo discutido, do qual estariam isentos por força do dispositivo legal supracitado. 
Sustentam que os valores referentes ao imposto vêm sendo depositados pela CAPEF em 
conta vinculada ao juízo, razão pela qual a tributação dos seus benefícios constituiria um 
bis in idem, além do que, enquanto não declarada judicialmente, por decisão transitada 
em julgado, a isenção da CAPEF, eles não se enquadrariam como sujeito passivo da 
relação tributária. 
A União Federal, em sua contestação, aduziu que o depósito judicial equivale ao não 
pagamento do tributo, impossibilitando, assim, o gozo da isenção por parte dos autores. 
Resolvendo a lide, o douto Julgador monocrático julgou procedente o pedido. 
Dessa decisão, apelou a União Federal, pugnando pela reforma do decisum, reiterando 
os argumentos antes expendidos. Contra-razões apresentadas, no sentido da 
manutenção da sentença recorrida. 
Duplo grau obrigatório. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator):Pretendem os autores, através desta ação, a 
isenção do Imposto de Renda na fonte incidente sobre a complementação da 
aposentadoria paga pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste 
do Brasil, com base no disposto no art. 6º, VII, da Lei nº 7.713, de 22.12.88.  
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Os ora apelados são funcionários aposentados do Banco do Nordeste do Brasil e 
percebem, além da aposentadoria do BNB, referente a 63% dos seus proventos, uma 
parcela complementar, paga pela CAPEF, a qual estaria isenta do Imposto de Renda na 
fonte, conforme o referido art. 6º, in verbis: 
"Art. 6º. Ficam isentos do imposto sobre a renda os seguintes rendimentos percebidos por 
pessoas físicas: 
............................................................VII - Os benefícios recebidos de entidades de 
previdência privada: 
a) omissis;  
b) relativamente ao valor correspondente às contribuições cujo ônus tenha sido do 
participante, desde que os rendimentos e ganhos de capital produzidos pelo patrimônio da 
entidade tenham sido tributados na fonte". 
Ocorre que a CAPEF intentou ação ordinária contra a União Federal, com o intuito de 
obter a isenção do Imposto de Renda na fonte incidente sobre os rendimentos e ganhos 
de capital produzidos pelo seu patrimônio, sob a alegação de que possui  natureza 
jurídica de entidade de assistência social, de forma que se enquadraria no disposto no art. 
150, VI, "c", da Constituição Federal, que preceitua o seguinte: 
"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
............................................................ 
VI - instituir impostos sobre:  ............................................................c) patrimônio, renda ou 
serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos 
trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, 
atendidos os requisitos da lei". 
Por força de liminar, aquela entidade passou a depositar em juízo os valores referentes ao 
Imposto de Renda discutido, o que levou a Receita Federal a exigir dos beneficiários da 
CAPEF o recolhimento do imposto incidente sobre a complementação da aposentadoria. 
O fundamento invocado foi o de que os autores não se enquadrariam na isenção prevista 
no art. 6º, VII, "b", da Lei nº 7.713/88, "por não se considerar tributados os rendimentos e 
ganhos de capital produzidos pelo patrimônio da entidade, quando o imposto encontrar-se 
sob a forma de depósito judicial.    
O MM. Juiz de Primeiro Grau, ao decidir a questão, assim se pronunciou: 
"Não procede o entendimento da CAPEF, fundamentado no parecer supracitado. Na 
espécie, seus rendimentos e ganhos de capital, produzidos pelo seu patrimônio, 
continuam sendo tributados na fonte e o valor do imposto depositado à disposição do 
Juízo da 2ª Vara desta Seção Judiciária, como explicitado acima. Pelo fato de estar o 
referido valor sendo depositado, não perde o mesmo sua originalidade de Imposto de 
Renda na fonte. E se a União Federal (Receita Federal) for vencedora na demanda acima 
aludida, os valores depositados a título de Imposto de Renda na fonte serão convertidos 
em renda desta pelo Juízo da 2ª Vara desta Seção Judiciária à disposição de quem estão 
sendo feitos os depósitos.  
Assim, entendo que os rendimentos e ganhos de capital, produzidos pelo patrimônio da 
CAPEF, continuam sendo tributados na fonte e os promoventes estão isentos do 
pagamento à promovida do Imposto de Renda na fonte quanto à parcela da 
complementação de aposentadoria correspondente ao ônus do empregado-associado, 
isto é, não devem pagar o referido imposto sobre o valor correspondente a 37% (trinta e 
sete por cento) do total da complementação de aposentadoria, nos termos do art. 6º, 
inciso VII, letra "b", da Lei 7.713, de 22.12.88". 
Concordo integralmente com o posicionamento adotado pelo ilustre Juiz. Penso que, 
enquanto não reconhecida judicialmente a isenção da CAPEF, não há como se declarar a 
não incidência do art. 6º, VII, "b", da Lei nº 7.713/88, na parcela que complementa a 
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aposentadoria dos autores. Se restar decidido, naquele outro processo, com decisão 
transitada em julgado, que o patrimônio da CAPEF é isento do Imposto de Renda na 
fonte, por se considerar aquela entidade como de assistência social, não se aplica aos 
autores a isenção prevista na Lei nº 7.713/88. Caso contrário, os mesmos permancerão 
isentos do imposto, de acordo com o art. 6º, VII, "b", daquele diploma legal, não sendo 
lícito cobrar-lhes o tributo. O que não se pode, a meu ver, é cobrar antecipadamente, 
antes de solucionada a questão da isenção ou não da CAPEF, sob pena de se cobrar 
duas vezes o mesmo imposto. Isto porque, caso venha a ser julgado improcedente o 
pedido formulado pela CAPEF, o depósito judicial será revertido para a União Federal, 
que, no entanto, já recolheu indevidamente o Imposto de Renda sobre o benefício dos 
autores.   
Com estas considerações, mantenho a decisão que julgou procedente o pedido formulado 
na inicial, negando provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 77.872-AL 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: MARILUCE LEITE CALUMBY 
Advogados: DRS. EDUARDO MESSIAS G. DE LYRA JÚNIOR E OUTROS 
 
EMENTA  

Tributário. Imposto de Renda. Cônjuge meeiro. Lucro imobiliário. 
1. O ato de partilha de bens não configura, em relação ao cônjuge meeiro, uma nova 
aquisição para fins de imposto de renda. 
2. Deve-se, assim, para se apurar o lucro imobiliário, considerar-se a data em que os 
bens foram realmente adquiridos por um dos cônjuges, quando houver comunhão 
universal de bens, e não a data em que ocorreu a partilha. 
3. Atividade pesqueira feita de modo contínuo, com fins de lucro, em regime empresarial, 
não pode ser considerada como artesanal. 
4. Apelação e remessa oficial improvidas. 
 
ACÓRDÃO 
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 e das 
notas taquigráficas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, ex lege. 
Recife, 2 de maio de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: A embargante insurge-se contra exigência tributária 
da União Federal, no sentido de lhe cobrar tributos sobre lucros supostamente auferidos 
com a alienação de bens de sua propriedade, bem como a retirada, da cédula "G", dos 
rendimentos relativos à venda de pescado in natura, tudo com base na declaração de 
renda do exercício de 1987. 
Os fundamentos da embargante podem ser resumidos nos seguintes: 
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a) - foi casada com Ed Machado Calumby, no regime de comunhão de bens, no período 
de 07.05.75 a 16.11.86, data em que o seu marido faleceu; 
b) - não tendo o falecido deixado descendentes, a embargante, na condição de cônjuge 
meeira, dividiu com seus sogros, Perilo Machado Calumby e Celina Machado Calumby, 
os bens da herança, o que foi feito por partilha homologada em 09.06.87; 
c) - a Receita Federal, ao examinar o Demonstrativo de Lucro Imobiliário - DALI relativo à 
alienação de três dos bens constantes do formal de partilha, considerou que tais bens 
haviam sido adquiridos em 13.05.87 e logo em seguida vendidos, pelo que a operação 
gerou lucro vultoso, não incluído pela embargante na referida declaração de rendimentos; 
d) - entende ser equívoca a posição do Fisco Federal, pois devia ter considerado a data 
em que os mesmos foram adquiridos pelo seu ex-marido, não, como fez, a data em que 
os mesmos foram partilhados; 
e) - quanto à desclassificação dos rendimentos obtidos com a venda de pescado in 
natura, argumenta que a atividade era desenvolvida de forma artesanal, em pequena 
quantidade e vendida diretamente aos consumidores, sem emissão de nota fiscal ou 
qualquer tipo de escrituração fiscal, pelo que está certo o lançamento como efetuou. 
A Fazenda Nacional, ao impugnar os embargos, declarou que: 
a) antes da partilha não há meação, mas somente metade ideal de bens e dívida comuns, 
sendo certo que a data da aquisição dos bens é a da celebração da partilha; 
b) certa foi a desclassificação dos rendimentos da atividade rural da cédula "G" para a 
cédula "H", por considerar a embargante uma pequena empresária, com a obrigação de 
ter escrita fiscal e emitir nota. 
O eminente Juiz monocrático julgou procedentes, em parte, os embargos, "tão-somente 
para excluir da certidão da dívida ativa a parcela correspondente ao lucro imobiliário 
apurado com base no DALI de fls. 28, relativo ao ano-base de 1987, exercício de 1988, 
outro devendo ser efetuado, se o caso, desta feita considerando-se como datas de 
aquisição aquelas em que os ditos imóveis foram adquiridos pelo cônjuge varão".  
Houve apelação, apenas, da Fazenda Nacional. Insiste na tese inicial: a embargante-
apelada não era proprietária da metade de cada bem adquirido durante o seu casamento, 
porque naquela época não havia proprietário exclusivo de metade alguma, mas sim 
patrimônio comum, indiviso. 
Contra-razões com louvores à sentença. 
Remessa oficial. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Acolho, a respeito das teses enfrentadas 
pelas partes, a posição assumida pelo eminente Julgador monocrático. 
Faço-o por entender que, na interpretação da legislação tributária, há de se respeitar os 
princípios apontados como dirigentes das entidades já firmadas nos demais ramos do 
Direito. 
Na espécie, não me parece sem razão o afirmado na sentença de que "... a embargante, 
mesmo por força da partilha homologada nos autos do inventário, não se tornou 
proprietária dos bens deixados por seu falecido marido, eis que ficou estabelecido 
pertencerem a ela, tão-somente, os mesmos 50% de cada um dos bens inventariados 
móveis e imóveis, dos quais já possuía a meação na vigência da sociedade conjugal, 
sendo objeto de herança aos pais de seu falecido marido apenas os restantes 50%, eis 
que, por óbvio, a meação da embargante não poderia ser inventariada". 
É, na verdade, sem sentido a pretensão do Fisco em afirmar que os bens partilhados em 
inventário e ficados para a meeira representam uma nova aquisição para fins de imposto 
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de renda. Não é o que ocorre. A meeira exerce o seu direito, também, de proprietária em 
decorrência do regime de comunhão universal de bens. A partilha tem a finalidade, 
apenas, de outorgar aos demais herdeiros a parte que lhes é devida, continuando o 
cônjuge sobrevivente no exercício do direito de sua propriedade. A única diferença é que 
não o faz mais em regime de comunhão universal. Muda, apenas, o modo de exercer o 
seu direito sobre os bens. Antes o fazia em parceria com o marido. Feita a partilha, tem 
exercício individual, não compartilhado. 
Assim, para efeito de imposto de renda (lucro imobiliário) não ocorreu qualquer 
modificação. A apuração dos efeitos depreciativos deve se voltar para o tempo em que o 
bem foi adquirido por um dos cônjuges. Interpretar de modo diferente é considerar os 
bens da meeira como tendo sido por ela adquiridos por qualquer meio em direito 
permitido. Não se adquire aquilo que já lhe pertence. 
A remessa oficial não merece provimento. A sentença remetida bem analisou que a 
atividade de pesca não era exercida por um simples pescador. Era feita de modo 
contínuo, com transações em larga escala e com fim de lucro. Não tinha qualquer caráter 
artesanal. A embargante, para fins fiscais, é uma empresária. 
Por tais fundamentos, nego provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa 
oficial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 77.905-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelados: HILKIAS FERNANDES DA SILVA E OUTROS 
Advogados: DRS. FLODOALDO CARNEIRO DA SILVA E OUTROS (APTE.)  

VERÔNICA LEITE ALBUQUERQUE DE BRITO E OUTRO (APDOS.) 
 
EMENTA  

Previdenciário. Reajuste de benefícios. Art. 41, inciso II, da Lei 8.213/91. 
- O critério de reajuste estabelecido no art. 41, inciso II, da Lei 8.213/91 não acarreta 
defasagem no valor do benefício. 
- O percentual de reajuste será fixado de acordo com a variação integral do INPC a partir 
do mês de início do benefício, haja vista que, sobre o período anterior à concessão, já 
incidira a correção monetária, a teor do art. 201, parágrafo 3º, da Constituição Federal em 
vigor. 
- Apelação provida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Terceira 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 26 de outubro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Apelação cível do INSS contra a sentença que, 
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julgando procedente o pedido formulado por Hilkias Fernandes da Silva e outros em ação 
sumaríssima, condenou-o a revisar os proventos dos autores, considerando, para efeito 
dos cálculos dos salários de benefício, todas as contribuições efetivamente recolhidas, 
bem como a aplicação do índice de 141,2128% no mês de setembro de 1992. 
Segundo o apelante, é indevida a incidência do referido percentual sobre o reajuste do 
benefício, porquanto em desacordo com o art. 41, inciso II, da Lei 8.213/91. 
Os apelados, nas contra-razões às fls. 65, invocam o inciso I, do art, 41, da Lei 8.213/91, 
e requerem o improvimento do recurso. 
Relatei. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Os autores, ora apelados, foram 
aposentados em agosto de 1992, em plena vigência da Lei 8.213/91, que instituiu o Plano 
de Benefícios da Previdência Social. Tiveram seus proventos calculados de acordo com o 
art. 202, da Constituição Federal em vigor, conforme se depreende dos autos, através dos 
documentos trazidos à colação pelos próprios postulantes, às fls. 12, 14, 24, 26 e 30. 
O INSS se insurge contra a revisão dos proventos já no mês seguinte ao da aposentação, 
em setembro/92, com a aplicação do índice de 141,2128%, pleiteado pelos recorridos. 
Alega que o reajuste do valor do benefício, em pouco menos de 23%, deu-se com 
respaldo no art. 41, inciso II, da Lei 8.213/91. 
De fato, procede a argumentação do apelante. Segundo a Portaria nº 447, de 16.09.92, 
expedida pelo Ministério da Previdência Social, o percentual de aumento para os 
benefícios iniciados em agosto daquele ano é de 22,3800. 
Referido expediente contém índices distintos para cada mês de início do benefício, em 
observância ao critério estabelecido no citado dispositivo legal. 
Se para o cálculo da renda mensal inicial do benefício são corrigidos monetariamente 
todos os salários de contribuição, o índice a ser aplicado no primeiro reajuste do benefício 
será aferido com base na variação integral do INPC a partir do mês da concessão. Caso 
contrário, acarretar-se-á um reajuste duplo do período anterior ao início da prestação, 
porquanto já atualizado nos termos do art. 201, parágrafo 3º, da Constituição em vigor. 
Neste sentido, já se firmou o precedente desta Egrégia Terceira Turma. 
Ei-lo. 
"Previdenciário. Reajuste de benefício. Lei 8.213/91, art. 41, II. Proporcionalidade. 
Inexistência. 
- O critério de reajuste previsto na Lei 8.213/91, art. 41, não implicou em 
proporcionalidade, uma vez que o período anterior já foi devidamente corrigido, em função 
do art. 201, parágrafo 3º, da CF/88. 
- Apelação improvida". (AC 77922-PE, Rel. Juiz Ridalvo Costa, DJU de 16.06.95) 
Correta, pois, a sistemática de reajuste prescrita no citado diploma legal, por não encerrar 
uma defasagem no valor do benefício. 
Isto posto, dou provimento ao recurso e determino a inversão do ônus da sucumbência. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 78.296-PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: GLÁUCIA CAVALCANTI DE BARROS CALAFANGE REP/ POR   

 LUIZA CUNHA CAVALCANTI 
Apeladas: SELENE DE BARROS CALAFANGE E UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DRS. TERCIVAL SPINELI DE BRITO (APTE.) E  
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GIOVANI JOSÉ DE PÁDUA B. LAPENDA (APDA.) 
 
EMENTA  

Civil e Administrativo. Adoção. Revogação. Pensão estatutária. 
1. A adoção realizada nos termos da Lei Civil não se dissolve por escritura de revogação 
outorgada apenas pela adotante, tampouco há provas da existência de simulação, aliás, 
não alegada na contestação. 
2. A filha adotiva faz jus à percepção de pensão estatutária em igualdade de condições 
com a filha legítima. 
 
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, 3 de agosto de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Gláucia Cavalcanti de Barros Calafange, menor 
impúbere, representada por sua tutora, ajuizou perante a 5ª Vara Federal-PE ação 
ordinária contra a União Federal, com vistas à concessão de pensão por morte, na 
qualidade de filha adotiva de ex-servidora pública federal integrante do quadro de 
servidores do Ministério da Fazenda. 
Selene de Barros Calafange e Glauco de Barros Calafange, na condição de filhos da ex-
servidora, integraram a relação processual como litisconsortes necessários. 
O MM. Juiz singular extinguiu o processo sem exame do mérito, por ilegitimidade de 
parte, em relação ao litisconsorte Glauco de Barros Calafange e julgou improcedente o 
pedido, ao argumento de que a adoção era simulada. 
Irresignada, a autora recorre da sentença, aduzindo, em síntese: 
a) a adoção fora realizada regularmente; 
b) a intenção da adotante (sua avó natural), ao realizar o ato jurídico da adoção, fora o de 
prestar-lhe assistência emocional e material e não a de transferir aos cofres públicos a 
obrigação da pensão; 
c) a revogação da adoção não pode ser feita como ocorreu: unilateralmente e por 
escritura pública. 
Informa ainda que foi julgado improcedente o pedido formulado pelo litisconsorte Glauco 
de Barros Calafange - seu pai natural e irmão civil - junto à 3ª Vara de Família da 
Comarca da Capital, de averbação da revogação da adoção, à margem de seu registro de 
nascimento. 
Alfim, pugna pela reforma da sentença com a procedência do pedido nos termos da 
exordial. 
A União Federal e a litisconsorte Selene de Barros Calafange apresentaram resposta ao 
recurso pela manutenção da sentença.  
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Creuza Lopes de Barros, ex-servidora 
pública federal, ocupante do cargo de Contador do Ministério da Fazenda, adotara, 
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mediante escritura pública lavrada em 11.12.84, a sua neta Gláucia Cavalcanti de Barros 
Calafange, nascida no mês de novembro daquele ano. Em procedimento regular, com a 
audiência do Ministério Público, foi procedida por determinação judicial a averbação da 
adoção à margem do registro de nascimento da adotada, gerando para a servidora o 
direito à percepção do salário-família - fls. 20 e 37. 
Quase cinco anos depois, a adotante, unilateralmente, compareceu ao Cartório João 
Roma, nesta Capital, e outorgou uma escritura de declaração e revogação da adoção, 
onde expressa ressentimentos por não ter convivência e ser usada apenas como 
instrumento do bem estar material (grafado maternal) da menor. Falecida D. Creuza logo 
depois, tentara um filho dela, Sr. Glauco, através de simples requerimento, tornar sem 
efeito a adoção, mas não conseguira, em face da pronta vigilância do Ministério Público 
Estadual, precedente ao pronunciamento judicial - fls. 34. 
Na via administrativa, a pensão deixada pela servidora falecida foi concedida apenas a 
sua filha Selene - fls. 33. 
O pedido, em juízo, fora julgado improcedente, ao fundamento de que a "adoção não 
passou de mera simulação, visando a transferir para a União Federal a obrigação de 
alimentar a autora, em detrimento dos cofres públicos" - fls. 99/103. 
À época em que foi requerido que a adoção fosse tornada sem efeito, 02.05.90, ainda não 
se encontrava em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tornou irrevogável a 
adoção - art. 48. 
Nos termos da Lei Civil, vigente à época, a dissolução do vínculo adotivo só poderia 
ocorrer por acordo das partes ou nos casos de deserdação - art. 374, CC. 
Sendo amigável, a dissolução poderia efetivar-se por escritura pública, mas, se se 
tratasse de extinção unilateral, só em ação de rito comum, mediante comprovação de 
algum dos casos de deserdação (v. Barros Monteiro, Washington de, Direito de Família, 
4ª edição, p. 275; Rodrigues, Sílvio, Direito Civil, 6º vol., 12ª edição, p. 344; Diniz, Maria 
Helena, Curso de Direito Civil Brasileiro, 5º vol., 8ª edição, p. 285). 
A escritura de revogação outorgada apenas pela adotante não pode produzir o efeito 
jurídico de dissolução do vínculo adotivo. A prova produzida também não me leva à 
convicção da existência de simulação, aliás, não alegada em contestação. 
A apelante faz jus à percepção da pensão, em igualdade de condições com a filha 
legítima, na forma da Lei 1.711/52, c/c a Lei 3.373/58, com as alterações posteriores, a 
ser paga desde o óbito da instituidora do benefício. 
Sobre o débito incidirá correção monetária na forma da Lei 6.899/81, juros de mora à 
razão de 1% ao mês e a contar do início do benefício, em face da natureza alimentar das 
prestações devidas. Os honorários do advogado da autora, no percentual de 15% sobre o 
valor da condenação, em face do excelente trabalho efetuado, serão suportados pelos 
dois litisconsortes passivos sucumbentes e em partes iguais - art. 20, §§ 3º e 4º do CPC. 
Dou provimento à apelação.[ 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 79.911-AL   

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelada: USINA CANSANÇÃO DE SINIMBU 
Advogados: DRS. ANTÔNIO XISTO MELLO E OUTROS (APTE.) E  

MARIA FERNANDA QUINTELLA BRANDÃO VILELA (APDA.) 
 
EMENTA  
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Processual Civil e Previdenciário. Ação aparentemente declaratória. Prescrição. Decreto 
20.910/32 e D.L. 4.597/42. Empresa agroindustrial. Contribuição previdenciária. 
Trabalhadores rurais. 
Tratando-se de ação aparentemente declaratória, deve-se acrescer à declaração a 
prescrição, caso venha a ser alegada. 
O prazo prescricional para a restituição das contribuições previdenciárias indevidamente 
pagas é de 05 (cinco) anos, nos termos do Decreto 20.910/32 e D.L. 4.597/42, não 
ensejando compensação, porquanto essa supõe dívidas que possam ser judicialmente 
cobradas. 
Até a entrada em vigor da Lei 8.212/91, que unificou os sistemas de recolhimento à 
Previdência, não são devidas, pelas empresas agroindustriais, contribuições à 
Previdência Social Urbana alusivas a trabalhadores rurais. 
Nulidade dos lançamentos que se referem, indistintamente, aos trabalhadores da área 
agrícola (rural) e não agrícola (industrial) da empresa. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar parcial  provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, 
que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 17 de agosto de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Usina Cansanção de Sinimbu S/A ajuizou, perante a 
1ª Vara Federal - AL, ação declaratória c/c ação anulatória de débito contra o INSS 
objetivando: 
- a declaração de inexistência de relação jurídica que a obrigue ao pagamento de 
contribuições à Previdência Social Urbana alusiva aos trabalhadores relacionados no item 
12 de sua petição inicial; 
- a declaração de ilegalidade dos pagamentos efetuados à Previdência Social Urbana, 
referentes aos trabalhadores rurais retromencionados, no período 1971/1986; 
- a declaração do direito à devolução das contribuições indevidamente pagas, no período 
citado; 
- a anulação do indigitado débito e dos respectivos lançamentos e inscrições, alusivos ao 
período 1986/1991. 
O MM. Juiz Federal rejeitou a preliminar de prescrição suscitada pelo INSS e julgou 
procedentes os pedidos formulados, decidindo pela declaração de inexistência da relação 
jurídica que obrigue a autora a contribuir para a Previdência Social Urbana sobre os 
salários dos empregados vinculados à empresa rural, integrantes das categorias 
arroladas no item 12 da peça inicial; ainda, pela declaração da ilegalidade dos 
pagamentos realizados à mesma Previdência, relativos aos trabalhadores referidos; 
também pela declaração do direito da autora à restituição das contribuições pagas no 
período de 1986 a 1991 e 1971 a 1985 (fls. 507); determinou, outrossim, a anulação dos 
lançamentos realizados pelo INSS e consubstanciados no anexo 06 da inicial. 
Inconformada, recorre a autarquia previdenciária, sustentando: 
a) a ocorrência da prescrição qüinqüenal; 
b) a impossibilidade de devolução das quantias recolhidas, a título da contribuição 
previdencißria em comento, em face da unificação da PrevidÛncia Social.   
Com a resposta ao recurso, subiram os autos, vindo-me conclusos por distribuição. 
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É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator):  A primeira questão que se nos apresenta 
versa sobre a imprescritibilidade ou não das ações declaratórias. 
Em exemplar estudo, Agnelo Amorim Filho demonstra que a imprescritibilidade diz 
respeito tão-somente às ações meramente declaratórias, utilizadas, no seu entender, 
"quando alguém quer, apenas, estabelecer a certeza jurídica a respeito da existência ou 
inexistência de determinada relação jurídica, mas ninguém é obrigado a propô-la para que 
dessa relação jurídica decorram efeitos jurídicos (Cf. "Critério científico para distinguir a 
prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis", in Revista de Direito 
Processual Civil, nº 3, pp. 95 e s.). 
No caso em exame, é estreme de dúvidas  que a pretensão deduzida pela apelada é 
declaratória apenas aparentemente, vez que o que se busca a partir da declaração não é 
só a certeza jurídica sobre a existência ou inexistência de determinada relação jurídica, 
mas, também, a anulação de débito para com o INSS, bem como dos respectivos 
lançamentos e inscrições, alusivos ao período de 1986/1991. 
Mesmo o pedido de declaração do direito à devolução das contribuições previdenciárias 
indevidamente pagas ao INSS, no período de 1971/1986, objetiva, em última análise, a 
compensação, como, inclusive, deixa claro a própria apelada, ao afirmar, nas suas 
alegações finais, que, "...acaso não pudesse, por impedimento legal, repetir o que pagou 
sine causa (o que se admite apenas ad argumentandum tantum), obstaculizada não 
estaria a utilização do instituto da compensação". (fls. 476). 
Desta forma, não há como se falar na imprescritibilidade da ação em exame. 
Ainda que assim não fosse, como bem assevera Cleide Previtalli, na sua obra As Ações 
Tributárias (Ed. Revista dos Tribunais, p. 231), "O entendimento de que 'a ação 
declaratória é imprescritível', adotado por Chiovenda, Liebman e Ferrara, invocados por 
Celso Agrícola   Barbi,  não pretende afirmar que qualquer ação  declaratória possa 
prosperar independentemente da questão da prescrição". 
Mais adiante exemplifica: 
"À luz das condições da ação, em pedido declaratório, por exemplo, se o credor propõe 
essa ação para obter a declaração de existência de crédito não mais exigível, porque 
prescrito, sendo flagrante a ausência do interesse de agir, a ação deve merecer decreto 
de extinção por carência, evidentemente venha a prescrição a ser alegada quanto ao 
pedido condenatório, posto que em direito patrimonial o juiz não pode decretá-la de ofício 
(CPC, art. 219, parágrafo 5º) e também porque a prescrição é matéria de mérito (CPC, 
art. 269, IV) (Cf. obra citada, pp. 232/233). 
Celso Agrícola Barbi, neste sentido, afirma: 
"...que, na hipótese de a ação condenatória estar prescrita, não se deve rejeitar a ação 
declaratória proposta pelo mesmo credor, sobre a mesma relação jurídica, fundando a 
rejeição em considerar prescrita a ação, mas sim deve-se considerar que falta interesse 
de agir para a declaração de certeza, o que basta para tolher a ação". (In Ação 
Declaratória Principal e Incidente, Forense, 6ª ed., p. 152). 
Pontes de Miranda, diferentemente, com base no pensamento de que o interesse de agir 
"...interesse jurídico, pode-se ligar em interesse moral ou econômico..." (in Tratado das 
Ações, p. 25), sustenta que a declaração deve ser emitida; todavia, deve-se acrescentar a 
ocorrência da prescrição: 
"A ação declarativa típica é imprescritível...As ações declarativas embutidas, essas, pela 
situação em que se exercem, dependem da ação em cujo processo se teriam de embutir. 
Sempre que pode ser exercida sem o embutimento, não prescrevem. Não se diga, como 
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fazem alguns juristas, que, se prescreveu a ação, a ação declarativa é infundada, porque 
o que se tinha de proteger se extinguiu com o decurso do tempo. Ora, a prescrição não 
extingue direito; a prescrição encobre a eficácia da pretensão ou da ação. A prescrição 
tem de ser alegada pela outra parte, ou pelas outras partes, e à declaração, se houve 
alegação, apenas tem de ser acrescido que houve a prescrição". (In Tratado das Ações, 
tomo II, p. 80, RT, 1971) (Grifei).  
Desta forma, ainda que se acate a tese da apelada de que há interesse moral a justificar a 
presente ação declaratória, a ocorrência da prescrição há de ser destacada. 
Quanto ao prazo prescricional aplicável à cobrança das contribuições previdenciárias 
pelas empresas, inobstante amparar-se o apelante em parecer do renomado tributarista 
Souto Maior Borges, que apontara o que denominou de lacuna técnica existente no 
ordenamento jurídico, relativamente ao referido prazo, entendo  improceder tal 
argumento. 
É que o Decreto nº 20.910/32 e o Decreto-lei nº 4.597/42, ao estabelecerem o prazo 
qüinqüenal de prescrição relativamente às dívidas passivas da União, Estados, 
Municípios e suas autarquias (onde se inclui o INSS), bem como no tocante a todo direito 
e ação contra a Fazenda Pública, não foram revogados pela Lei nº 3.807/60, que, no seu 
art. 144, prevê o prazo de trinta anos para que a autarquia previdenciária cobre ou receba 
as importâncias que lhe sejam devidas. 
A Lei mencionada, em nenhum momento, disciplina o prazo de prescrição para que a 
dívida do INSS seja exigida. 
Há de se concluir, portanto, induvidosamente, pela prescrição qüinqüenal do direito de 
pleitear a repetição das contribuições previdenciárias indevidamente recolhidas. 
Filio-me, demais disto, ao entendimento consoante o qual as dívidas compensáveis são 
as dívidas exigíveis e, portanto, as não prescritas. 
Com efeito, a prescrição extingue a ação, quer para que se pleiteie a restituição do 
indébito propriamente dita, quer para que se busque a restituição, sob a forma de 
compensação, pois uma dívida que é inexigível assim o é para todos os fins. 
Admitir, de forma diversa, a compensação de dívida inexigível é, na verdade, torná-la 
exigível de forma disfarçada, eliminando os efeitos produzidos pela prescrição quando 
atinge a ação através da qual o débito pago indevidamente seria reclamado. 
O escólio de Clóvis Bevilaqua esclarece qualquer dúvida acerca do assunto: 
"A compensação supõe dívidas da mesma natureza, de objetos fungíveis, e que possam 
ser judicialmente cobradas. Se uma das dívidas não está nessa condição, a 
compensação é irrealizável". (Código Civil dos Estados Unidos do Brasil - edição histórica 
- p. 138) 
Demonstrada, assim, a ausência do interesse da ora apelada na declaração, posto que 
não lhe seria possível compensar dívidas prescritas e considerando que, mesmo em face 
de um pretenso interesse moral na declaração a prescrição há de ser decretada, modifico  
a sentença na parte que rejeitou a preliminar referida e afasto do julgamento da causa a 
pretensão da apelada de ver declarado seu direito à restituição de eventuais indébitos 
recolhidos antes de cinco anos contados retroativamente a partir da data da propositura 
da ação em julgamento, ocorrida em 22.07.93.   
No mérito, a tese principal defendida pelo apelante é a de que, até o advento da Lei nº 
8.212/91, os empregados das empresas agroindustriais e agrocomerciais, ainda que não 
prestem serviços de natureza essencialmente rurais, estavam excluídos do Regime Geral 
da Previdência Social Urbana. 
Em caso idêntico (AC 73006 - AL), o MM. Juiz da  3ª Vara Federal-AL colocou com 
precisão a questão: 
"O entendimento correto, e fixado na lei de regência, é aquele que pressupõe e vincula os 
empregados ao empreendimento, ou seja, considera rurícolas aqueles que laboram nas 
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empresas dedicadas à produção rural. Por isso, está assentado na lei que empregado 
rural é aquele vinculado a empreendimento rural independentemente do conjunto de 
atrbuições que desempenhe. Portanto, em uma fazenda qualquer, são trabalhadores  
rurais os que lavram a terra e enterram as sementes,   assim   como   os que colhem  os 
frutos, bem como o motorista que conduz os trabalhadores braçais e os frutos produzidos, 
o piloto do avião que pulveriza a lavoura, o comprador  que adquire sementes, enfim 
todos aqueles  vinculados  ao empreendimento".   
No caso em exame, a perícia confirmou os recolhimentos efetuados pela empresa à 
Previdência Social Rural (FUNRURAL), assim como a duplicidade de pagamento à 
Previdência Social, alusiva aos trabalhadores rurais (fls. 329). 
Demais disto, concluiu, o que não foi infirmado pelo Instituto apelante, que as NFLDs, 
anexadas à inicial, referem-se, indistintamente, aos trabalhadores da área agrícola (rural) 
e não agrícola (industrial) da apelada (fls. 330). 
Por conseguinte, nulos são os lançamentos praticados pela autarquia, ressalvando-se a 
sua possibilidade de corrigi-los, desde que providencie a exclusão da base de cálculo dos 
salários dos empregados rurais, entendendo-se como tais aqueles vinculados com o 
empreendimento rural, relacionados na petição incial. 
Com essas considerações, dou parcial provimento à apelação e mantenho a verba 
honorária fixada na r. sentença, a qual remunera condignamente o excelente trabalho 
desenvolvido pela patrona da usina autora, a qual, por sua vez, dentre os múltiplos 
pedidos que formulou, teve desacolhido apenas um pleito declaratório, decaindo, 
portanto, em parte mínima, pelo que não se deve aplicar a regra da sucumbência 
recíproca. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 79.955-RN  

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE-UFRN 
Apelado: JESSIONE DE CARVALHO LIMA 
Advogados: DRS. WILLIAM BEZERRA PIRES E OUTROS (APTE.)  E  

GIUSEPPI DA COSTA E OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Pedido de reassunção de emprego, transformado em cargo público.  
- Em não havendo sido formalizada a extinção do contrato de trabalho, cuja suspensão foi 
pedida pelo empregado, permanece o direito deste  reassumi-lo, agora já transformado 
em cargo, em razão do regime jurídico único. 
- Preliminar rejeitada. 
- Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, discutidos e relatados estes autos, em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar e negar provimento à apelação, nos termos do relatório, 
do voto do Juiz Relator e das notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a 
integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 31 de outubro de 1995 (data de julgamento). 
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JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Requer o promovente sua reassunção em cargo de 
médico, anteriormente emprego (transformado em cargo em razão do regime jurídico 
único). Alega que estava com o seu contrato de trabalho suspenso, pelo que teria direito 
ao retorno. 
Contesta a UFRN, alegando, preliminarmente, prescrição do direito e decadência do 
direito de ação. No mérito, argumenta que a suspensão do contrato de trabalho requerida 
pelo promovente era inconstitucional, porque o emprego de dedicação exclusiva não 
permitia a manutenção de outro vínculo empregatício. Afirma que, ainda que tivesse 
pedido afastamento, estaria caracterizado o abandono de emprego, porque tem essa 
hipótese seus prazos legais, além de outros requisitos, sem que tal afastamento possa se 
prolongar indeterminadamente no tempo. 
Pedido julgado procedente, em sentença. 
Apela a UFRN. 
É o relatório. 
VOTO-PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Trata-se de pedido de reassunção em cargo 
de médico da UFRN. Tal cargo anteriormente era emprego, do qual o promovente pediu a 
suspensão do contrato de trabalho, hoje transformado em cargo por força do regime 
jurídico único. 
A apelação, inicialmente, alega ter ocorrido a extinção do direito, por falta de seu exercício 
no prazo legal. 
Não demonstra a apelante  qual o ato que marcaria o início desse prazo. 
Quero crer que o único ato que poderia iniciar a contagem de prazo prescricional ou 
decadencial seria o de extinção do contrato de trabalho, contra o qual deveria o 
promovente se insurgir dentro de um determinado lapso temporal. 
Ocorre que não houve a formalização desse ato. O contrato de trabalho em questão era 
por prazo determinado, mas, em razão de haver extrapolado o prazo contratualmente 
previsto, passou a ser por prazo indeterminado. O promovente, certo tempo depois, 
requereu a suspensão desse contrato laboral, em razão de ter assumido regime de 
dedicação exclusiva, como professor da mesma Universidade. A ré, ora apelante, ao 
entender não ser a hipótese de suspensão do contrato de trabalho, como afirma durante o 
processo, por meio de seu procurador, deveria tê-lo extinguido formalmente. Como não o 
fez, presume-se que anuiu com a suspensão desse contrato, tolerando que o demandante 
permanecesse como médico, sem trabalhar.  
Dessa forma, não se pode cogitar de ocorrência de prescrição ou decadência, por se 
tratar de contrato de trato continuativo, como bem fundamentou o douto Juízo a quo. 
Ante o exposto, rejeito a preliminar. 
É como voto. 
 
VOTO-MÉRITO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A questão de mérito refere-se à 
possibilidade de o autor assumir o cargo de médico da UFRN. 
A sentença afirma que sim, a peça recursal procura demonstrar o contrário. 
O fundamento do recurso, ora sob apreciação, consiste no fato de o promovente ter sido 
professor em regime de dedicação exclusiva, durante o período inicial da suspensão do 
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contrato de trabalho referente ao emprego de médico. A UFRN assevera que o art. 18, da 
Lei 5.539/68, proíbe a acumulação de cargos, no caso de docente em regime de 
dedicação exclusiva. 
Assim dispõe a norma supramencionada: 
"Fica proibido ao docente em regime de dedicação exclusiva o exercício de qualquer outro 
cargo, ainda que de magistério ou de qualquer função ou atividade remunerada, 
ressalvadas as seguintes hipóteses (...)" 
Observe-se que o texto legal fala em "exercício". O promovente não exercia o cargo de 
médico, nem recebia a correspondente remuneração, enquanto professor em regime de 
dedicação exclusiva. Não vejo a amplitude que o apelo quer dar, na interpretação do 
artigo supra. Não impõe a lei que o professor peça o afastamento definitivo, ou a 
exoneração ou dispensa de outros cargos ou empregos. Impede, apenas, o seu exercício 
remunerado. 
Ainda que assim não se entendesse, o fato de o professor ter pedido a suspensão do 
contrato de trabalho, no lugar de sua rescisão, não provoca a automática extinção do 
contrato de trabalho, que permaneceu suspenso, e, como o promovente, hodiernamente, 
não mais exerce função de dedicação exclusiva ou que o proíba de exercer o referido 
cargo de médico, nada impede que o faça. 
Assim já decidiu esta Egrégia Turma, no RO nº 06 - CE, relatado pelo ilustre Juiz Petrucio 
Ferreira e julgado na sessão de 13.02.90. 
Ante o exposto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 81.139-RN 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO  
Apelante: ELIAS JACINTO DA HORA 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA-INCRA 
Advogados: DRS. WALMOR BELO RABELLO PESSOA DA COSTA (APTE.) E  

VIVIANE MOURÃO DUTERVIL E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA  

Processual Civil e Civil. Ocupação de terras em área de reserva indígena. Lei nº 6.969/81, 
art. 3º,caput. Direito de preferência para assentamento em outras regiões. 
- Inobstante sejam as reservas indígenas insusceptíveis de usucapião especial, o art. 3º, 
caput, parte final, da Lei nº 6.969/81, assegura aos então ocupantes destas terras o direito 
de preferência para assentamento em outras regiões pelo órgão competente (Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA). 
- Apelação parcialmente provida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 81.139-PB, em que são 
partes as acima mencionadas, acorda a 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, à unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 14 de setembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
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JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Adoto o relatório da r. sentença, às fls. 33/34, 
verbis: 
"Cuida-se de ação de rito ordinário proposta por Elias Jacinto da Hora, qualificado, contra 
Superintendência Estadual do INCRA, pelas razões fáticas e jurídicas a seguir expostas: 
Aduz o autor que, por meio de arrendamento, ocupou área de reserva indígena, sita no 
município da Baía da Traição, arrendada ao extinto serviço de proteção aos índios e, 
posteriormente, à Fundação Nacional do Índio - FUNAI. 
Sustenta que, durante todo esse lapso de tempo, deteve a posse mansa e pacífica da 
área, implementando na área as benfeitorias que descreve às fls. 02 da peça inaugural. 
Diz que, 'no crepúsculo de sua existência', está dependendo de sua filha, eis que lhe foi 
determinada a desocupação da área em tela, o que prontamente atendeu. 
Assim sendo, requer a procedência da ação para condenar o réu a 'localizar o requerente 
em uma área de assentamento de posseiros no litoral do Estado da Paraíba, bem como 
nas custas processuais e honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) do 
valor da causa, corrigidos monetariamente'. 
Encartou aos autos o rol de testemunhas de fls. 04, a procuração de fls. 05 e os 
documentos de fls. 06 usque 19. 
Deferida a gratuidade judiciária, foi determinada a citação do requerido que, 
antecipadamente, apresentou a contestação de fls. 22/24, onde, preliminarmente, pugna 
pela impossibilidade jurídica do pedido e ilegitimidade passiva  
ad causam, requerendo a extição do feito sem exame do mérito. 
Verbera o réu que o parágrafo 3º, da Lei nº 6.969/81, não existe. 
Diz, ainda, que refoge à sua competência o atendimento da postulação do autor, face às 
Leis nºs. 4.504/64 e 8.629/93. 
De meritis, requer a improcedência do pedido, condenando o autor aos consectários 
legais. 
Instado a pronunciar-se sobre a contestação e documentos acostados, o autor trouxe aos 
autos a impugnação de fls. 27, onde rebate as preliminares suscitadas pelo réu e reafirma 
as deduções articuladas na peça preambular. 
Intimadas a especificar as provas que, porventura, pretendessem produzir, as partes não 
se pronunciaram". 
Acrescento a este relatório que o Juiz extinguiu o feito sem exame do mérito - fls. 34/35. 
O autor apelou desta decisão - fls. 38 -, apresentando suas razões - fls. 39/40. 
O INCRA apresentou suas contra-razões de apelação - fls. 42 a 44. 
Peço inclusão do feito em pauta para julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): A Lei nº 4.504/64 - Estatuto da Terra - 
é considerada como a Lei básica do direito agrário brasileiro. No seu art. 1º, parágrafo 1º, 
define o conceito da reforma agrária. 
Por sua vez, o art. 186, da CF, assegura a função social da propriedade rural segundo 
critério estabelecido em lei. 
O ideal, em matéria de acesso à terra, seria que, a toda pessoa que dela precisasse para 
tirar sua subsistência e de sua família, fossem facilitados meios propiciadores do 
assentamento. 
Compulsando os autos, verifico que o apelante ocupou área encravada em reserva 
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indígena, através de arrendamento à FUNAI. A posteriori, foi determinada e cumprida a 
desocupação. 
Entendeu o douto Magistrado monocrático que restou configurada a impossibilidade 
jurídica do pedido, consubstanciado na condenação da requerida em localizar o autor em 
área de assentamento no litoral do Estado da Paraíba. Argumentou que inexistiria 
dispositivo legal a amparar o pleito do autor, que pretendia, na verdade, "uma espécie de 
indenização sui generis, pelo fato de haver permanecido por quase trinta anos ocupando, 
a título de arrendamento, área de reserva indígena". 
O ponto nodal da demanda cinge-se à correta interpretação do caput do art. 3º, da Lei nº 
6.969/81 (que dispõe sobre a aquisição, por usucapião especial, de imóveis rurais). Eis o 
seu teor: 
"Art. 3º. A usucapião especial não ocorrerá nas áreas indispensáveis à segurança 
nacional, nas terras habitadas por silvícolas, nem nas áreas de interesse ecológico, 
consideradas como tais as reservas biológicas ou florestais e os parques nacionais, 
estaduais ou municipais, assim declarados pelo Poder Executivo, assegurada aos atuais 
ocupantes a preferência para assentamento em outras regiões, pelo órgão competente". 
A correta exegese do comando normativo supramencionado sinaliza no sentido de que, 
em se tratando de terras habitadas por silvícolas, como na hipótese vertente, não é 
possível a usucapião especial. Destarte, acaso pleiteasse o autor, com base na lei 
retrocitada, usucapir as terras por ele ocupadas por quase trinta anos, sua pretensão não 
encontraria guarida. 
Entretanto, forçoso é reconhecer que a parte final daquele dispositivo assegura aos 
ocupantes das terras habitadas por silvícolas a preferência para assentamento em outras 
regiões, pelo órgão competente. 
A despeito de ter o autor na inicial pedido seu assentamento em uma área do litoral da 
Paraíba,  verifico que o douto Sentenciante foi por demais severo, ao determinar a 
extinção do feito sem julgamento do mérito. 
Decerto que a Lei nº 6.969/81 em nenhum momento assegurou o direito de o ocupante de 
terra habitada por silvícola escolher a seu bel-prazer a área de assentamento futuro em 
substituição àquela até então ocupada. Mas, iniludivelmente, buscou salvaguardar direitos 
dos então ocupantes daquelas glebas, conferindo-lhes preferência para assentamento em 
outras regiões. 
Assim, se por um lado não tem o requerente o direito de ser assentado especificamente 
em uma área do litoral do Estado da Paraíba, por outro lado tem o direito de ser 
preferencialmente inscrito pelo órgão responsável, tendo em vista futuros assentamentos.  
Merece, pois, reforma a sentença prolatada pelo MM. Juiz a quo. 
Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação, a fim de que seja assegurado ao autor 
apelante o direito de preferência para assentamento em outras regiões, na medida do 
possível próximo à área desocupada pelo mesmo, determinando que seja feito o devido 
registro no órgão competente (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - 
INCRA). 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 83.020-PB 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: SEVERINO OLÍMPIO DA SILVA 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA (APTE.) E  

JOSÉ WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO E OUTROS (APDO.) 
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EMENTA 

Constitucional. Processual Civil. Mandato. Advogado. Poderes para receber e dar 
quitação. Inteligência dos arts. 36 e 38 do CPC e arts. 934, 1.288 e 1.295 do CC e 70, 
parágrafo 5º, da Lei 4.215/63. 
1. O advogado, legalmente constituído, com poderes para receber e dar quitação, tem 
direito inviolável à expedição de alvará em seu nome, a fim de levantar depósitos judiciais 
e extrajudiciais. Inteligência dos arts. 36 e 38 do CPC, arts. 934, 1.288 e 1.295 do CC e 
70, parágrafo 5º, da Lei 4.215/63. Precedente do STJ. 
2. Apelação provida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, dar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 12 de setembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Severino Olímpio da Silva, aposentado da 
Previdência Social, apela da decisão do MM. Juiz monocrático que condena o INSS ao 
pagamento das diferenças de proventos a partir de outubro de 1988, nos termos dos §§ 5º 
e 6º, do art. 201, da Constituição Federal, tudo acrescido de juros e correção monetária, 
arbitrando os honorários advocatícios em 5% do valor total da condenação. Determina, 
ainda, o ilustre Julgador que o pagamento deva se efetuar direta e pessoalmente ao 
beneficiário, salvo em caso de impossibilidade de locomoção devidamente comprovada, 
quando poderia ser feito a mandatário munido de procuração. 
A parte autora apela quanto à forma de levantamento da importância, defendendo que a 
legislação assegura ao advogado a percepção de toda e qualquer importância advinda da 
decisão judicial, desde que para tanto tenha recebido cláusula de quitação outorgada pelo 
constituinte. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Trata-se de apelação da parte autora 
contra decisão do Juiz monocrático que julgou procedente, em parte, o pedido, 
condenando o Instituto-réu a calcular os benefícios do autor nos termos da Súmula nº 08, 
deste Tribunal, incidindo a correção monetária, arbitrando os honorários advocatícios em 
5% do valor da condenação e determinando que o levantamento da importância só seria 
efetuado diretamente ao beneficiário, salvo impossibilidade de locomoção. 
Ao advogado, munido de contrato de mandato, é permitido representar a parte em juízo, 
cabendo-lhe, inclusive, a percepção de valores, desde que tenha recebido a cláusula de 
quitação, com fundamento nos arts. 36 e 38, do CPC, arts. 934, 1.288 e 1.295, do CC, e 
70, § 5º, da Lei nº 4.215/63, combinado com o art. 5º, LVII, da CF, o qual prevê o princípio 
da presunção da inocência. Não há como negar ou impedir o cumprimento de suas 
funções, garantidas por lei, mesmo que seja revestida tal proibição de cautela para que 
não sejam lesados trabalhadores na luta pelos seus direitos. 
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Ao perceber quantia em nome de outrem, o advogado atua como depositário até a devida 
quitação do débito com quem de direito e, como depositário, se infiel, responderá nos 
termos da lei. Tal posicionamento tem sido o adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, 
conforme acórdão abaixo transcrito: 
"ROMS 1877/92, publicado em 04.10.93. 
EMENTA: O advogado legalmente constituído, com poderes para receber e dar quitação, 
tem direito inviolável à expedição de alvará em seu nome, a fim de levantar depósitos 
judiciais e extrajudiciais. É o que resulta da Lei (arts. 934, 1.288 e 1.295, parágrafo 1º, do 
CC, 36 e 38, do CPC, e 70, parágrafo 5º, da Lei 4.215/63). 
Decisão: por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, a fim de reformar o 
acórdão recorrido e conceder a segurança. 
Relator: Ministro José de Jesus Filho". 
Com estas considerações, dou provimento à apelação da parte autora, no sentido de que, 
constando no mandato cláusula de quitação, o advogado possa receber os valores 
devidos. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 83.751-PE      

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: TELECOMUNICAÇÕES DE PERNAMBUCO S/A-TELPE 
Apelada: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA-

INFRAERO 
Advogados: DRS. ELÁDIO DE BARROS CARVALHO FILHO E OUTRO (APTE.) E  

AIRTON RODRIGUES CHAVES E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA  

Processual Civil e Administrativo. Ocupação de imóvel público. DL 9.760/46. Vencimento 
do contrato. Não atendimento do prazo para desocupação. Esbulho possessório 
caracterizado. 
Preliminar de não conhecimento da apelação por ausência de razões rejeitada. Vencido o 
Relator. 
Vencido o contrato de concessão de uso de imóvel público e escoado o prazo para 
desocupação, sem atendimento, torna-se precária a posse e caracterizado o esbulho, 
sujeitando-se o ocupante, em tais condições, à desocupação forçada, mediante 
reintegração de posse. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
maioria, rejeitar a preliminar de não conhecimento da apelação e, no mérito, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que 
passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 23 de novembro de 1995 (data de julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: A Empresa Brasileira da Infra-Estrutura 
Aeroportuária - INFRAERO ajuizou ação de reintegração de posse, com pedido de 
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liminar, contra a Telecomunicões de Pernambuco S/A - TELPE, intentando a 
desocupação de área situada  no Aeroporto Internacional dos Guararapes, onde a ré 
instalou posto de serviço telefônico. 
A autora fundamenta seu pleito nestes principais argumentos: 
a) o contrato de concessão de uso "vinha sendo renovado a cada período vencido, sendo 
que, por ocasião das últimas tratativas negociais, tinha por pacífico que a ré ocuparia, por 
razões operacionais e em virtude de plano diretor para utilização comercial das áreas do 
terminal, outro espaço que já lhe havia sido reservado"; 
b) nas condições gerais do contrato já se previa a possibilidade de remanejamento dos 
concessionários das áreas ocupadas;  
c) o termo de compromisso de 30.10.92 (fls. 20) consignou prazo de 6 (seis) meses para 
o remanejamento; 
d) expirado o prazo desde 01.05.93, a TELPE insiste em ocupar irregularmente o imóvel, 
porque desamparada de instrumento contratual em vigor, incorrendo em "flagrante e 
intolerável esbulho". 
Na contestação, a TELPE levantou preliminar de litispendência, porque movera contra a 
autora ação de consignação em pagamento. 
Afirma a existência de contrato de locação, celebrado em 01.11.92, com termo final em 
30.04.93. Considera, finalmente, incabível o pedido de liminar. 
A INFRAERO falou sobre a preliminar levantada pela ré, dizendo da impossibilidade de 
litispendência em face da ação contrária de consignação em pagamento. 
Na audiência de instrução e julgamento, realizada em 23.08.94 e 20.03.95, foram ouvidas 
02 (duas) testemunhas, uma de cada parte, sem ocorrência de fato novo. 
O Juiz julgou procedente o pedido da INFRAERO. 
A TELPE, inconformada, apelou. 
A INFRAERO contra-arrazoou. 
Os autos subiram a este Egrégiio Tribunal, vindo-me conclusos por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A apelação interposta pela 
Telecomunicações de Pernambuco S/A - TELPE limitou-se a requerimento dirigido ao 
Juiz, ratificando os fundamentos expostos na contestação. A jurisprudência amplamente 
dominante se inclina no sentido do não conhecimento de apelação que não expõe 
suficientemente o direito e as razões do pedido de nova decisão. Verbis: 
"Súmula  4 do 1º TASP - não se conhece de apelações quando não é feita exposição do 
direito e das razões do pedido de nova decisão (RT 624) 100 e JTA 97/9, com remissão  a 
RT 548/139 e JTA 60/111"; (In Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e Legislação 
Processual em Vigor, p. 404). 
(...) 
É dominante a jurisprudência  de que não se deve conhecer de apelação apresentada 
sem razões: (RTS 85/722, RT 486/60,491/67,499/144, 507/131, 508/223, RF 255/300, 
RJTJESP 39/92, 39/109, 64/207, 110/218, JTA 47/69, 60/144, 60/236, 103/278, 106/172, 
RJTA-MG  20/187, Boletim  AASP 918/36; 1º TASP, JTA 60/111). (Idem  p. 404). 
"Não satisfaz a exigência legal a simples e vaga  referência à inicial e outras peças dos 
autos". (STJ - 3ª Turma REsp 43.537-4 PR, Rel.  Min. Eduardo Ribeiro j. 12.04.94). 
"Por igual, não se deve conhecer do recurso em que apenas se faz menção aos 
argumentos da inicial". (STJ - 2ª Turma REsp 38.610-1-PR. Rel. Min. José de Jesus Filho, 
j. 27.10.93. (Idem, p. 404). 
No caso em exame, as razões que expressam verdadeiramente o recurso à 2ª Instância 
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foram omitidas, donde a invalidade do pedido. 
Diante do exposto, não conheço da apelação. 
É o meu voto, em preliminar. 
 
VOTO-MÉRITO  
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Vêm a exame os autos da ação de 
reintegração de posse movida pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - 
INFRAERO contra  a Telecomunicações de Pernambuco S/A - TELPE. 
O próprio aspecto formal do contrato firmado pelas partes mostra claramente o cunho 
administrativo da ocupação. 
De outra parte, sabe-se que as formas de ocupação dos imóveis públicos, quer seja a 
locação, o aforamento ou a cessão, são reguladas  pelo DL 9.760, de 05.09.46. 
Não há, pois, como confundir as ocupações em lide com a de natureza civil, regida pelas 
normas do inquilinato. 
O art. 87, do DL 9.760, afasta a ocorrência de qualquer controvérsia: 
"Art 87 - A locação de imóveis da União se fará mediante contrato, não ficando sujeita a 
disposições de outras leis concernentes à locação". 
Daí se deduz, ainda, que a ocupação sem  contrato vigorante é precária. 
Desatendida a notificação para desocupar o imóvel, nessas condições, pratica esbulho o 
ocupante, haja vista que o esbulho é o ato pelo qual o possuidor se vê despojado da 
posse, "em razão de violência, clandestinidade ou precariedade" (Maria Helena Diniz, in 
Curso de Direito Civil Brasileiro, 7ª  ed., 1991, p. 67). 
O art. 89, do DL 9.760, permite à União rescindir o contrato a qualquer tempo, quando o 
imóvel for necessário ao serviço público, devendo fazê-lo por notificação administrativa, 
que deverá consignar o prazo para restituição do imóvel. 
Logo, a partir do término do prazo consignado em lei para desocupação do imóvel (90 
dias), a posse, além de precária, passa a ser injusta, legitimando a propositura da ação 
reintegratória. O ex-TFR já  decidiu que "a utilização do imóvel por quem não reúne as 
condições legais para tal, configura o esbulho possessório (RTFR 157/107). 
O ato espoliativo está induvidosamente caracterizado, justificando a reintegratória. 
Com tais considerações, rejeito a preliminar de litispendência e nego provimento à 
apelação, para manter a sentença recorrida. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 83.948-PB 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: FRANCISCO DE ASSIS GALDINO 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. CESAR AUGUSTO CESCONETTO (APTE.) 
 
EMENTA  

Administrativo. Concurso público. Prova de capacitação física. Polícia Federal. Não tem o 
impetrante  direito a ser considerado apto no exame físico que realizou, no qual não 
obteve êxito por não ter atendido às exigências do edital do concurso. 
Não faz jus, do mesmo modo, à realização de segunda chamada do aludido teste, por não 
haver, nas normas regulamentadoras do processo seletivo, previsão para tal hipótese. 
Apelo improvido. Sentença mantida. 
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ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 83.948-PB, em que são 
partes as acima mencionadas, acorda a 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, à unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 31 agosto de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Francisco de Assis Galdino ajuizou a presente 
medida cautelar contra a Academia Nacional de Polícia, objetivando que lhe fosse 
assegurado o direito  de realizar a segunda chamada  na prova de suficiência física 
prevista no concurso para provimento de cargos de Delegado da Polícia Federal. 
Sustentou o autor haver sido reprovado em uma das provas de capacitação física - 
corrida de 12 minutos, quando atingiu a marca de 2.340m -  por não ter alcançado a 
marca mínima (2.400m, para homens) no período de tempo previsto, consoante dispunha 
o item 2.4. do edital do referido concurso. 
Aduziu, ainda, ter sido prejudicado pelo fato de possuir 38 anos de idade e haver 
competido com outros candidatos de 19, 20 anos, que, pelo simples fato de serem mais 
jovens, teriam sido beneficiados. 
Indeferida a liminar. A União, na qualidade de litisconsorte passiva, contestou a ação, 
quando defendeu o indeferimento do pleito do autor. 
Ao final, o MM. Juiz a quo posicionou-se pela improcedência do pedido da inicial e o 
demandante, por inconformado, ofertou recurso apelatório. 
Subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por força de distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Cuida-se de apelo de sentença que 
julgou improcedente o pedido do autor, no sentido de não considerar o demandante apto 
no teste que realizou, bem como não permitiu que o mesmo participasse de nova prova 
de capacitação física, dentro do concurso a que estava se submetendo, junto à Polícia 
Federal. 
Conforme visto no relatório, o demandante, quando do teste de capacitação física, não 
obteve êxito na prova específica de "corrida de 12 minutos", pelo fato de não haver 
atingido a marca mínima estabelecida no edital do concurso, item 2.4. 
Saliento que outros casos semelhantes a este já foram por mim julgados, quando, em 
sede de mandado de segurança, decidi pela concessão da segurança pleiteada. A 
presente lide, no entanto, é dotada de determinadas peculiariedades, pelo que passo a 
analisá-la, para então me posicionar. 
O autor, em defesa do seu  pretenso direito, juntou cópias de regulamentos de concursos 
realizados pela Marinha, e para preenchimento dos quadros da Polícia Rodoviária 
Federal, realçando as exigências ali feitas no tocante às provas físicas, que seriam em 
grau menor às realizadas no concurso ao qual se submeteu. 
Assim, sob o argumento de que não foi levada em conta a faixa etária de cada candidato 
no concurso realizado pelo Departamento de Polícia Federal, alegou ter ocorrido 
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ferimento ao princípio da isonomia, que impõe seja dado tratamento igual aos realmente 
iguais. 
Saliento, por outro lado, que o Edital nº 001/93, que regulamenta a aplicação das provas 
nos processos  seletivos instituídos pela Academia Nacional de Polícia, do Departamento 
de Polícia Federal, prevê, ao dispor sobre  a realização da prova de capacitação física, o 
seguinte: 
"5.05 - O candidato que não alcançar a marca mínima em qualquer dos testes da Prova 
de Capacidade Física não poderá prosseguir na realização dos demais, sendo desde logo 
considerado inapto na mesma. 
 5.06  - A Prova de Capacidade Física, na sua aplicação e avaliação, obedecerá às 
normas estabelecidas pela IN nº 001/93, do Diretor da Academia Nacional de Polícia, 
publicada no D.O.U. de 26/03/93". 
 Ademais, a Instrução Normativa nº 2, de 19.03.93,  a que se refere o apelante,  apenas 
regulamenta a aplicação do exame médico  nos processos seletivos instituídos pela 
Academia Nacional de Polícia, consoante se verifica no D.O.U. de 26.03.93, p. 3802, 
nada dispondo sobre "Tabelas de Avaliação" em testes físicos 
Ora, entendo que não merece guarida o apelo interposto. De nada servem, ao presente 
caso, as normas  e exigências relativas a concursos realizados por órgãos distintos 
daquele que instituiu o certame realizado pelo ora demandante. 
Assim, não merece prosperar a pretensão do apelante no sentido de ser matriculado no 
Curso de Formação de Delegado, ou de ser considerado apto no mencionado teste físico, 
ou, ainda, de ser submetido a novos testes.  
Por todo o exposto, nego provimento ao apelo. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 84.096-CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS    

 SECAS-DNOCS 
Apelada: MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S/A 
Advogados: DRS. LUCIANO SOARES QUEIROZ E OUTROS (APTE.) E  

VICENTE DE PAULA DE O. CÂNDIDO E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA  

Direito Administrativo. Contrato de execução de obras. Paralisação dos serviços de 
execução por ato do contratante. Prejuízos da contratada. 
1. A paralisação de contrato administrativo para a execução de obras, sem motivo de 
caso fortuito ou força maior, gera para a parte contratada direito a receber indenização 
pelos prejuízos decorrentes de tal proceder. 
2. A ausência de comprovação quantitativa dos prejuízos enseja a determinação de que 
os danos sejam apurados por ocasião da execução da sentença, em liquidação por 
artigos. 
3. Apelação que se examina nos exatos limites construídos pela sentença. 
4. Improvimento do apelo. 
 
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 
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provimento à apelação, nos termos do relatório, voto do Relator e das notas taquigráficas 
constantes dos autos, que passam a integrar a presente decisão. 
Custas, ex lege. 
Recife, 15 de agosto de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: A procedência do pedido constante na presente ação 
interposta pela empresa Mendes Júnior Engenharia S/A contra o DNOCS está limitada na 
sentença apelada aos termos seguintes: 
"Diante do exposto, julgo o pedido procedente, para condenar o DNOCS a indenizar à 
promovente a quantia correspondente aos prejuízos que a mesma teve, em decorrência 
da suspensão da construção do Açude Público Serrinha/PE, a ser apurada em liquidação, 
com a quantia devidamente corrigida, nos termos da legislação que regula a espécie, 
mais juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, a partir do trânsito em julgado da 
decisão proferida da presente decisão". 
Os fatos e teses jurídicas discutidos no curso da presente ação foram devidamente 
registrados no relatório elaborado pelo douto Julgador monocrático, pelo que repito os 
seus termos: 
"01. Mendes Júnior Engenharia S/A, qualificada no instrumento procuratório, promove 
ação ordinária de rescisão contratual cumulada com cobrança contra o Departamento 
Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, aduzindo, em síntese, que: a) celebrou 
com a autarquia-ré contrato nº PGE - 04/85, para a execução das obras de construção do 
Açude Público Serrinha/PE, que sofreu, na sua vigência, diversos aditamentos, sendo 
firmado, a partir do 3º Termo Aditivo, sob a égide do Decreto-lei nº 2.300/86; b) a autora 
vinha executando fielmente as obras, com vistas à sua conclusão, contudo, o contrato 
veio a ser suspenso pela Administração, através da ordem de suspensão nº 16/93-3DR/0, 
de 21.09.93, ou seja, há mais de nove meses; c) para a recomposição dos custos 
adicionais em que incorreu, imprevistos no contrato, a autora formulou os pleitos 
administrativos nºs DNE-171/91 e DNE-058/93, protocolados em 26.11.91 e 15.10.93, 
respectivamente, sobre os quais quedou inerte a ré; d) para resguardo de seus direitos, a 
autora procedeu à notificação da ré, para que rescindissem amigavelmente o contrato e 
seus subseqüentes termos aditivos, e para que o DNOCS lhe pagasse os valores 
reivindicados nos pleitos administrativos retro mencionados, além de outros créditos, 
assim como as pertinentes perdas e danos, sob pena de ficar a autora desobrigada do 
cumprimento contratual e ficar a ré constituída em mora para todos os fins de direito; e) 
findo o prazo assinalado na notificação, nenhuma providência tomou a ré no sentido de 
rescindir o contrato e de recompor os prejuízos da autora; f) o art. 68, do Decreto-lei nº 
2.300, de 21.11.86, consigna que constitui motivo para rescisão do contrato: 'a suspensão 
de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 dias, 
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna, ou guerra....'; 
g) o prazo superior a 120 dias também está previsto na nova Lei de Licitações, Lei nº 
8.666, de 21.06.93, no seu artigo 78, inciso XIV; h) na espécie, configura-se um caso de 
rescisão de pleno direito, porque previsto em lei, razão pela qual requer a procedência da 
ação, para que seja determinada a rescisão do contrato nº PGE-04/85 e seus respectivos 
aditivos, com os pagamentos dos créditos existentes em prol da autora, conforme pleitos 
administrativos nºs DNE-171/91 e DNE-058/93, além de créditos relativos à 
desmobilização e outros serviços executados e porventura não pagos, bem como os 
prejuízos decorrentes da prematura extinção do contrato, com valores a serem apurados 
em liquidação de sentença. 
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02. Com a inicial, os documentos de fls. 10/135. 
03. Preparo, fls. 137. 
04. Citado, o DNOCS contestou o feito, aduzindo, em síntese, que: a) a celebração do 
contrato nº PGE-04/85 com a requerente para a execução das obras de construção do 
Açude Público Serrinha, situado no Município de Serra Talhada, no Estado de 
Pernambuco, ocorreu sob a égide do Decreto nº 73.140, de 09.11.73 e não do Decreto-lei 
nº 2.300/86, como afirma a suplicante; b) o Contrato PGE-04/85, assinado em 05 de 
novembro de 1985 entre o DNOCS e a Mendes Júnior Engenharia S/A, diz que a cláusula 
primeira - Dos Documentos que Integram o Contrato-, 'que são partes integrantes deste 
contrato, independentemente de transcrição, além do Edital de Concorrência nº 08/84-
DGO/G e respectivas normas e instruções, os projetos, especificações, disposições gerais 
...' c) o contrato foi firmado nos termos do Edital de Licitação, que no seu art. 84 indicava 
'a presente licitação, seu processamento, bem como todos os atos e termos decorrentes, 
reger-se-ão pelo Decreto nº 73.140, de 09.11.73 ...'; d) os termos aditivos, começando 
pelo 3º, foram firmados na vigência do Decreto-lei nº 2.300/86, que, no art. 86,ss do 
mesmo diploma legal, o qual preceitua 'O disposto neste Decreto-lei não se aplica às 
licitações e aos contratos instaurados e assinados anteriormente à sua vigência'; em 
nenhuma de suas cláusulas ou condições ali previstas ficou estabelecida a correção 
monetária para o reajustamento dos serviços efetivamente realizados pela contratada; e) 
o contrato foi celebrado em consonância com o princípio da legalidade; f) as cláusulas 
constantes do contrato eram do conhecimento da autora, sendo que a correção monetária 
não constou entre as mesmas, razão pela qual requer a improcedência da ação. Com a 
contestação o documento de fls. 146/203. 
05. Réplica, oportunidade em que a autora discorda dos argumentos expendidos pelo 
provido na contestação, salientando que o seu pedido de rescisão está respaldado em 
duplo motivo: quer pela expressa disposição legal, quer pela inadimplência do réu. 
06. Como o presente feito prescinde de prova testemunhal, tomarei conhecimento direto 
do mesmo, nos termos do art. 330, inciso I, do CPC. Relatei". 
A decisão proferida pelo eminente Julgador monocrático está vinculada aos fundamentos 
que apresentou. Destaco os que passo a registrar: 
"a) Com efeito, a promovente, com a presente ação de rescisão cumulada com cobrança, 
tem por objetivo, tão-somente, garantir o recebimento do seu crédito relativo a 
indenização dos prejuízos decorrentes da rescisão antecipada do contrato, inclusive 
multa, em razão da suspensão da construção da referida obra, cujo pagamento da 
indenização deverá ocorrer, acrescido de juros e correção monetária, direito que se nos 
afigura incontestável, uma vez que houve, no caso presente, a rescisão administrativa, ou 
de pleno direito, conforme tenha sido o motivo que ensejou a suspensão da construção da 
obra contratada, sendo que, em qualquer das hipóteses, a mesma ocorreu sem culpa da 
contratada, que ora postula seus direitos em juízo. 
b) Portanto, não há dúvida de que a Administração contratante não exerce direito algum 
quando retarda o pagamento de indenização devida. Pelo contrário. Em assim agindo, 
agride direito alheio, rompe o compromisso assumido, e, como tal, afeta o equilíbrio 
econômico ajustado, deixando de observar o princípio da boa-fé, o qual deve presidir os 
contratos administrativos. 
c) Com efeito, a rescisão administrativa é sempre unilateral e por ato expresso da 
Administração, mas não se confunde com a rescisão de pleno direito, que muitas vezes é 
prevista concomitantemente, no mesmo contrato. A primeira é privilégio da Administração, 
ao passo que esta é uma decorrência de certos fatos que surgem e acarretam 
necessariamente a rescisão do ajuste. Enquanto a rescisão administrativa desfaz o 
contrato pela vontade única da Administração, ao passo que a rescisão de pleno direito 
independe da vontade de qualquer das partes, visto que resulta objetivamente do fato 
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rescisório, bastando que seja reconhecido e declarado pela Administração ou pelo 
Judiciário. Daí por que a rescisão administrativa opera efeitos ex nunc, enquanto a 
rescisão de pleno direito atua ex tunc". 
A apelação do DNOCS repousa em um só fundamento: o de que o contrato foi firmado 
sob a égide do Decreto nº 73.140, de 09.11.73, e não do Decreto-lei nº 2.300/86, pelo que 
o decisório apelado não faz sentido, impondo-se, assim, a sua reforma. 
A apelada, em resposta ao inconformismo da ré, defendeu ser inócuo o fundamento 
apresentado nas contra-razões, haja vista que o Decreto-lei nº 2.3000/86, por ser norma 
de ordem pública, aplica-se imediatamente aos contratos administrativos e seus 
aditamentos em curso. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR  JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A procedência do pedido formulado na 
presente ação está feito nos termos que transcrevo: 
"Diante do exposto, requer a autora: 
a) seja a ré citada, na pessoa de seu representante legal, para todos os termos da 
presente ação, contestando-a, caso queira, ou apresentando a defesa que tiver; 
b) seja julgado procedente o pedido ora formulado, no sentido de ser declarado rescindido 
o contrato nº PGE-04/85 e seus respectivos aditivos, celebrados entre autora e ré, em 
seus consectários de direito, liberadas imediatamente as garantias; 
c) seja a ré condenada a pagar à autora os créditos existentes, conforme pleitos 
administrativos nºs DNE-171/91 e DNE/058/93, além de créditos relativos à 
desmobilização de outros serviços executados e porventura não pagos, bem como os 
prejuízos decorrentes da prematura extinção do contrato, valores a serem apurados em 
liquidação de sentença; 
d) seja a ré condenada nas custas e nos honorários advocatícios arbitrado em 20% sobre 
o valor da condenação". 
O eminente Juiz sentenciante, ao reconhecer procedente o pedido, o fez de forma 
limitada, uma vez que condenou o DNOCS, "a indenizar à promovente a quantia 
correspondente aos prejuízos que a mesma teve, em decorrência da suspensão da 
construção do Açude Público Serrinha/PE, a ser apurada em liquidação, com a quantia 
devidamente corrigida, nos termos da legislação que regula a espécie, mais juros de mora 
de 6% (seis por cento) ao ano, a partir do trânsito em julgado da decisão proferida da 
presente decisão". 
A autora, não obstante o conteúdo restritivo ao seu pedido que a sentença imprimiu, não 
interpôs nenhum recurso, pelo que, em tal aspecto, há a imposição da coisa julgada. 
Em sendo assim, limito-me a apreciar a apelação interposta pelo DNOCS, por se insurgir 
contra a indenização que lhe impôs o decisório recorrido. 
A douta sentença apelada não merece reforma. O apoio que dou aos seus fundamentos e 
à sua conclusão decorre dos aspectos jurídicos que passo a desenvolver. 
A ordem de suspensão de serviço expedida pelo DNOCS está assim posta: 
"O Diretor da 3ª Diretoria Regional do DNOCS, no uso de suas atribuições e tendo em 
vista o esgotamento de recursos financeiros alocados para a Construção do Açude 
Público Serrinha, no município de Serra Talhada, Estado de Pernambuco, objeto do 
Contrato nº PGE-04/85 e de seus Termos Aditivos, celebrados com a Mendes Júnior S/A.; 
Resolve, com base no art. 24, do Decreto nº 93.872, de 23/12/86, considerar suspensas, 
a partir de 21/09/93, aquelas obras, até que sejam definidos novos recursos financeiros 
para prosseguimento das mesmas". 
A autarquia apelante, ao suspender a execução do contrato, o fez em decorrência de 
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motivos da inexistência de definição de recursos financeiros para atender aos 
pagamentos decorrentes de seu desenvolvimento. 
Em nenhum momento há a imputação à apelada da prática de qualquer ato que tenha 
motivado a suspensão das obras vinculadas ao contrato. 
Embora a apelada não tenha especificado, na petição inicial, quais os prejuízos sofridos 
com a suspensão da execução do contrato pela apelante, há de se considerar amparada 
pelo ordenamento jurídico vigente a afirmação de que tal proceder lhe provocou danos 
patrimoniais, os quais podem ser apurados em liquidação de sentença, por artigos. 
Está evidenciado nos autos que as obras se encontravam em plena atividade, com 
recursos alocados pela apelada em atendimento aos dispositivos contratuais e com vários 
estágios já cumpridos, quando a suspensão dos serviços ocorreu por determinação da 
autarquia apelante. 
O documento de fls. 93, apresentado pela apelada, não mereceu contestação da 
apelante. Dele destaco as afirmações seguintes: 
"Em janeiro p. p., estando as obras em plena atividade, com os recursos da Mendes 
Júnior alocados de acordo os requerimentos contratuais e o estágio de realização de 
várias frentes de serviços, V. Sas. nos ordenaram a suspensão imediata dos trabalhos, 
em virtude da falta de recursos financeiros destinados ao Projeto. 
Desde então, nossos recursos no canteiro de obras encontram-se ociosos, parte com 
pequena utilização, notadamente nas atividades de manutenção das instalações e obras, 
bem como naquelas necessárias à garantia da segurança do patrimônio de V. Sas. 
Parte dos recursos foram desmobilizados, objetivando minimizar os prejuízos financeiros 
impostos por esta situação totalmente anormal e imprevista, mas nos vimos obrigados a 
manter uma estrutura alocada, de tal forma a assegurar a continuidade dos serviços 
indispensáveis, como citados no parágrafo anterior. Mesmo porque, em nenhum 
momento, V. Sas. nos autorizaram a suspender tais serviços e, pelo contrário, sempre 
nos transmitiram expectativas de reinício das obras. 
Como é natural em situações de paralisação desprogramada e imprevista, esta Empresa 
vem arcando com pesados e graves ônus financeiros adicionais aos preços contratados, 
de forma tal que apresenta-se como urgente e inadiável a determinação dos mesmos, 
para possibilitar a V. Sas. tomar as providências necessárias ao pronto restabelecimento 
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, hoje totalmente rompido". 
Os fatos apresentados pela apelada não foram, na resposta apresentada pelo DNOCS, 
contestados. Presumem-se, assim, como sendo verdadeiros, haja vista que preside em 
nosso sistema formal que "se o réu não impugna um fato ou fatos, estes presumem-se 
verdadeiros. A impugnação é de cada fato, e deve ser precisa, isto é, deve contar da 
resposta o fato ou fatos impugnados. Se o réu silencia sobre um, ou uns dos fatos 
expostos pelo autor na petição inicial, serão havidos como verdadeiros". (Wellington 
Pimentel, in Comentários de Processo Civil, Vol. III, Ed. RT, p. 268). 
A leitura da contestação, conforme resumo apresentado no relatório, mostra que o 
DNOCS limitou-se a afirmar que não se aplicava, no caso, o Decreto-lei 2.300. Não se 
preocupou em demonstrar que não ocorreu prejuízo para a empresa autora com a 
paralisação ordenada, nem que motivos jurídicos a isentavam de tal responsabilidade. 
Por tais fundamentos, merece ser confirmada a sentença. 
Nego, assim, provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 84.645-CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
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Apelante: GURGEL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO  DE VEÍCULOS LTDA. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. ERNANDES NEPOMUCENO DE OLIVEIRA E OUTRO (APTE.) 
 
EMENTA  

Tributário. Isenção. Equipamento usado. Lei nº 8.191/91. Não aplicabilidade. 
1. As normas de isenção tributária, por serem de favor, devem ser interpretadas 
restritivamente, a fim de se atender à mensagem contida no art. 111, do CTN. 
2. Impossível a concessão de isenção tributária sem lei específica a concedendo para o 
fato gerador concretamente ocorrido. 
3. A analogia não é meio hábil para se conceder isenção tributária. 
4. Equipamentos usados não podem ser tratados, em face do determinado pela Lei nº 
8.191/91, como sendo novos. 
5. A isenção do tributo concedida pelo GATT não tem qualquer preocupação com a 
analogia física. A finalidade do referido acordo é meramente econômica e visa, 
unicamente, dar tratamento fiscal às mercadorias importadas e exportadas de igual 
natureza pelos países que assinaram o referido Tratado. 
6. 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, 
negar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto do Relator e das notas 
taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, ex lege. 
Recife, 22 de agosto de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO: Gurgel Brasil Indústria e Comércio de Veículos Ltda. 
ajuizou contra a União Federal a presente ação ordinária de inexistência de obrigação 
tributária, sob os seguinte fundamentos: 
a) alega que adquiriu da empresa Auto Mobiles Citroen, sediada na França, um conjunto 
industrial constituído de 133 máquinas usadas e interligadas a um só processo, para a 
fabricação de câmbios leves e diferenciais para automóveis; 
b) por essa razão, entende ser titular do benefício de isenção fiscal, em face da 
importação ter sido autorizada pela então Ministra Zélia Cardoso de Melo, em face de tal 
fato ser importante para gerar empregos no País, bem como que as referidas máquinas 
teriam passado a integrar o seu ativo fixo; 
c) que a isenção é devida em função da isonomia, já que foi deferido tal favor a outras 
empresas industriais do mesmo ramo, além da relevância que tem para o País a atividade 
industrial que desenvolve; 
d) aduz que a Lei 8.191/91 outorgou a isenção referente a equipamentos novos, inclusive 
de automação industrial, pelo que a pecha de usadas às máquinas importadas não podia 
descaracterizar o referido benefício, bem como que a transação noticiada está livre de 
impostos por ter sido feita com país que assinou o General Agreement for Trade and 
Tarifs - GATT, do qual o Brasil, também, é signatário. 
A autora, ora apelante, pediu que fosse reconhecido o seu direito de não pagar imposto 
de importação e sobre produtos industrializados referentes às máquinas já identificadas, 
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por entender ser de direito. 
A Fazenda Nacional, ao contestar, alegou, em síntese, que: 
a) a pretensão da autora de obter isenção tributária não tem amparo legal; 
b) só se concede isenção com base em lei regularmente expedida, inexistente para o 
caso; 
c) o Decreto-lei nº 2.434, de 1988, foi revogado pela Lei nº 8.032, de 1990; 
d) no referente à Lei nº 8.191, de 1991, anterior ao ato de importação, observe-se que 
trata de isenção sobre produtos industrializados, alcançando apenas equipamentos 
novos, revogando, assim, preceito que poderia fundamentar a pretendida isenção; 
e) em se tratando de isenção tributária, a interpretação da lei há de ser restritiva, pelo que 
não se pode compreender como equipamento "novo" o que se apresenta como "usado"; 
f) o parecer a que se refere a autora não foi expedido pela Receita Federal, devendo ser 
um documento de responsabilidade do Estado; 
g) ser evidente a improcedência do pedido feito na peça vestibular. 
A autora, oportunamente, impugnou a contestação, repetindo os mesmos fundamentos 
iniciais. 
O eminente Julgador monocrático considerou improcedente o pedido. Suas razões de 
decidir estão sintetizadas na ementa que compõe a sentença prolatada: 
Constitucional. Tributário. Isenção do imposto de importação e do IPI na aquisição de 
conjuntos industriais usados. Ausência de norma isentiva. Submissão das regras dos 
tratados internacionais às leis nacionais que são pósteras. 
1. A tributação se rege por mecanismo constitucional positivo, gerador da legalidade da 
tributação e, dentro do seu âmbito, as isenções se disciplinam em formulação legal 
positivada, criando o princípio da legalidade das isenções. 
2. Somente na presença de lei isentiva, que não comporta interpretação ampliativa ou 
analógica, é que cabe invocar a exceção à regra geral da submissão de todos ao regime 
tributário (STJ, REsp. 38.995-SP., Rel. Min. Garcia Vieira, IOB 94, 1, verbete 7102, p. 50; 
REsp. 14.685-SP., Rel. Min. Demócrito Reinaldo, IOB 94, 1, verbete 7183, p. 78). 
3. As normas do GATT não prevalecem em face da Lei 8.191/91, porque a Carta Magna 
Brasileira não sufraga a solução mais obsequiosa ao Jus Gentium, em tema de conflito 
entre tratados e leis internas, ou seja, não há, na nossa Constituição, qualquer dispositivo 
que dê ao tratado internacional primazia sobre as normas jurídicas de produção 
doméstica. (STF, RE 80.004-SE., Rel. Min. Cunha Peixoto, RTJ 83, pp. 809 a 848). 
4. Ação julgada improcedente". 
A apelação da empresa renova as alegações iniciais, insistindo na declaração da isenção 
dos tributos indicados sobre os equipamentos identificados na inicial. 
A Fazenda Nacional, embora intimada, não apresentou contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A sentença apelada não merece reforma. 
Ela se impõe pelos seus próprios fundamentos, haja vista que bem interpretou os 
princípios que regem a isenção tributária em nosso ordenamento jurídico positivado. 
Na espécie, não há legislação outorgando isenção para a importação de equipamentos 
usados para fins industriais como pretende a autora. Falta, assim, o pressuposto 
fundamental para que o referido benefício possa ser concedido. 
Não há divergência sobre a qualidade do conjunto industrial importado. A guia de 
importação de fls. 33 revela que o referido material é usado. Logo, não se aplica ao caso 
o disposto na Lei nº 8.191, de 12.06.91, que outorga "isenção do IPI aos equipamentos, 
máquinas, aparelhos e instrumentos novos, inclusive aos de automação industrial e de 
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processamento de dados, importados ou de fabricação nacional, bem como respectivos 
acessórios, sobressalentes e ferramentas que, em quantidade normal, acompanham o 
bem independentemente de seu relacionamento". 
A isenção só atinge os equipamentos novos, isto é, os que forem comercializados pela 
primeira vez. 
Disse juridicamente a sentença, da lavra do Juiz Federal Napoleão Nunes Maia Filho, 
que: 
"2.1. As questões relativas ao reconhecimento de isenção tributária devem ser resolvidas 
com observância de comandos legais expressos, isso porque se trata de matéria 
submetida ao regime da estrita legalidade, que é, aliás, apanágio de todos os sistemas 
tributários modernos, a prever a indispensável necessidade de lei formal para a espécie. 
2.2. De fato, a tributação se rege por mecanismo constitucional positivo, gerador da 
legalidade da tributação e, dentro do seu âmbito, as isenções se disciplinam em 
formulação legal positiva, criando o princípio da legalidade das isenções. 
2.3. Na verdade, somente na presença de lei isentiva é que cabe invocar essa exceção à 
regra geral da submissão de todos ao regime tributário, consoante ensinam em prezável 
uniformidade os mais preclaros tributaristas, entre os quais Hugo de Brito Machado 
(Curso de Direito Tributário, 8ª ed., Malheiros, p. 153), Bernardo Ribeiro de Morais 
(Compêndio de Direito Tributário, 1ª ed., Forense, p. 561) e Ruy Barbosa Nogueira (Curso 
de Direito Tributário, 9ª ed., Saraiva, p. 171). 
2.4. A propósito, cabe referir, por todas as demais, ainda uma vez, esta lição do eminente 
Professor Souto Maior Borges, nestes termos: 
'A isenção, instrumento técnico-jurídico de exoneração do ônus tributário, é tida 
indiscrepantemente pela doutrina como regra de direito excepcional, porque subtrai bens 
ou pessoas ao princípio da generalidade da tributação'. (Isenções Tributárias, Sugestões 
Literárias, 1980, p. 107). 
2.5. Bem por isso, por se tratar de norma de feitio excepcional, a sua aplicação não pode 
sofrer elastecimentos interpretativos, quaisquer que sejam os métodos empregados para 
lhe descobrir o significado, o alcance ou o sentido, como vem dito no art. 111, do CTN, e 
a Jurisprudência do STJ tem afirmado, como nestas paradigmáticas decisões: 
'A isenção (...) somente decorre de dispositivo expresso de lei, sendo descabida a 
interpretação ampliativa ou analógica, vedada pelo art. 111, do CTN'. (REsp. 38.995-SP, 
Rel. Min. Garcia Vieira, IOB 94, 1, Verbete 7102, p. 50). 
'O real escopo do art. 111 do CTN não é o de impor a interpretação apenas literal - a rigor 
impossível -, mas evitar que a interpretação ou outro qualquer princípio de hermenêutica 
amplie o alcance da norma isentiva'. (REsp. 14.685-SP., Rel. Min. Demócrito Reinaldo, 
IOB 94, 1, verbete 7183, p. 78). 
2.6. No caso sob julgamento, a norma isentiva realmente existe, contida na Lei 8.191/91, 
mas essa norma é de alcance restrito aos bens importados em estado de novo, não 
alcançando os seus congêneres usados'. 
Nada a acrescentar aos fundamentos jurídicos que sustentam a sentença apelada. Não 
diminui a sua valorização o apego que a apelante apresenta ao princípio da igualdade. 
Este, em caso como o analisado, não pode ser aplicado por simples interpretação 
extensiva. Além do mais, as situações comparadas não são iguais. A isenção para 
equipamentos novos visa fortalecer o parque industrial e propiciar melhor qualidade dos 
produtos. Política de desenvolvimento para melhor alcançar a qualidade dos bens 
produzidos pela indústria nacional aplicada pelo Governo, que entende não se aplicar à 
importação de equipamentos usados, que merece respeito pelo Poder Judiciário por ter 
amparo legal. 
Por colher o entendimento sobre isenção tributária nos limites em que acima está fixado, 
o eminente Ministro Demócrito Reinaldo, do STJ, viu acolhido por unanimidade, pela 1ª 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Turma, no REsp. nº 31.215-6 (R. Sup. T. de Justiça, ano 5, vol. 51, pág. 246, voto assim 
ementado: 
"A isenção, no sistema jurídico-tributário vigorante, só é de ser reconhecida pelo Judiciário 
em benefício do contribuinte quando concedida, de forma expressa e clara, pela lei, 
devendo a esta se emprestar compreensão estrita, vedada a interpretação ampliativa". 
Não favorece, também, a apelante o alegado vigor do acordo do GATT sobre a espécie. 
Esse acordo, Protocolo Relativo às Negociações Comerciais entre Países em 
Desenvolvimento - GATT - (Decreto nº 72.573, de 02 de agosto de 1973) tem por 
finalidade disciplinar comportamentos comerciais dos países que o assinaram, com o 
sentido único de contribuírem para o desenvolvimento das suas economias, 
"reconhecendo a necessidade de reforçar suas economias graças às possibilidades de 
aumento da produção, de economias de escala e de especialização que poderiam resultar 
do crescimento de suas trocas comerciais mútuas", conforme posto nos considerandos 
que antecedem o decreto supramencionado. 
Fixada tal filosofia para o referido acordo internacional, tem-se que a isenção do tributo 
dele decorrente não se preocupa com a analogia fiscal, porque esse aspecto a ele pouco 
importa, por ausência de qualquer reflexo nos objetivos que pretende alcançar. O 
resultado visado pelo acordo em exame é eminentemente econômico. Com base em 
reciprocidades concedidas pelos países que a ele aderiram, busca estabelecer equilíbrio, 
na lei da oferta e da procura, com referência aos produtos nacionais e estrangeiros de 
igual qualidade. A sua finalidade, já se disse de modo muito ajustado, "é que ônus fiscais 
incidentes em mercadorias importadas, havendo similar nacional, não dificultem, 
desestimulando, as importações". 
Não há, assim, qualquer aplicação do referido acordo à importação feita pela apelante de 
equipamentos usados, pois não há que se falar em semelhança física de mercadorias 
importadas com mercadorias nacionais. 
Nego, assim, provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 84.685-CE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF 
Apelada: COOPERATIVA AGRÍCOLA E DE PRODUÇÃO MARANGUAPE   

 LTDA. 
Advogados: DRS. SÂMIA SOARES BULCÃO DOMINGUES E OUTROS (APTE.) E  

LUIZ EDUARDO MAIA TIGRE (APDA.)  
 
EMENTA 

 Civil. Ação Cautelar. Colocação de faixa de venda em imóvel comercial alugado. 
Requisitos necessários. Fumus boni juris e periculum in mora presentes. Cautela 
assegurada. 
- Apelação provida. Sentença reformada. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 84.685-CE, em que são 
partes as acima mencionadas, acorda a 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, à unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
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Custas, como de lei. 
Recife, 5 de outubro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: A Caixa Econômica Federal  propôs ação 
cautelar contra a Cooperativa Agrícola e de Produção Maranguape/CE Ltda., objetivando 
a retirada de faixa anunciando a venda do prédio locado à promovente, e abstenção da 
repetição de tal ato até o julgamento da ação renovatória que propõe contra a mesma. 
Ao final, o MM. juiz a quo julgou improcedente a ação, cassando liminar anteriormente 
concedida. 
Inconformada, a CEF interpôs recurso apelatório, com as razões de fls. 45/48, 
argumentando que, quando da concessão da liminar, o juízo de primeiro grau reconheceu 
a presença da fumaça do bom direito e do perigo da demora, e, por ocasião da decisão 
de mérito, o MM. juiz a quo julgou improcedente a ação, sem que tenha havido qualquer 
alteração na demanda, prolatando decisão sem qualquer fundamentação. Insurgiu-se, 
ainda, contra a condenação no pagamento de honorários advocatícios, na medida em que 
o processo correu à revelia. 
Após contra-razões, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por força de 
distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Cuida-se de apelação de sentença 
que julgou improcedente a ação cautelar, cassando liminar concedida, considerando 
inexistentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, ante o pleito da 
autora de ver retirada a faixa anunciando a venda do imóvel que lhe é locado pela ré, a 
qual move contra ela ação de despejo. 
Inicialmente, quanto à possibilidade de revogação da liminar concedida, saliento para o 
fato de que o juiz pode livremente alterar o seu convencimento no curso do processo, na 
medida em que, mesmo concedendo liminarmente a cautelar, nada impede que analise 
mais profundamente a questão e altere sua opinião sobre o assunto. 
Quanto à carência de fundamentação do decisum recorrido, apesar de constatar a 
ocorrência de tal nulidade, passo à análise do mérito, em face do disposto no parágrafo 
2º, do artigo 249, do CPC, o qual dispõe: 
"Parágrafo 2º - Quando puder decidir do mérito a favor da parte a quem aproveite a 
declaração da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe 
a falta".  
No que se refere à presença dos requisitos autorizadores para concessão da cautela, 
vislumbro a fumaça do bom direito e o perigo da demora. 
O fumus boni juris encontra-se no fato de tratar-se de imóvel de natureza comercial, onde 
a colocação de faixa anunciando a venda do  prédio prejudica  o desenvolvimento das 
atividades do locatário, na medida em que  enseja a conclusão de que o "negócio" está 
em decadência ou que está prestes a fechar.   
O   periculum in mora  está presente na continuidade das consequências econômicas 
negativas, a que se sujeita a CEF, em decorrência da "má impressão" que a colocação da 
referida faixa acarreta. 
Diante do exposto, sem maiores considerações, por desnecessárias, dou provimento à 
apelação, reformando a sentença recorrida, determinando a retirada da faixa e que a 
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locadora, ora apelada, se abstenha de renovar a sua colocação, até julgamento da ação 
principal. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 85.208-RN 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante:  FAZENDA NACIONAL 
Apelada: NAIR GONÇALVES PINHEIRO 
Advogados: DRS. TÂNIA SOUZA PAIVA E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA  

Processual Civil. Embargos à Execução Fiscal. Impugnação rejeitada. Intempestividade 
constatada. Ausência de  nulidade da sentença. 
- Apelação improvida. Sentença mantida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 85.208-RN, em que são 
partes as acima mencionadas, acorda a 1ª 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, 5 de outubro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Nair Gonçalves Pinheiro, representante legal do 
espólio de Luiz Gonçalves Pinheiro, opôs embargos de terceiro nos autos da execução 
fiscal movida pela Fazenda Nacional contra a Sodisma - Indústria e Comércio Ltda., na 
qual figura como um dos sócios o referido espólio, visando ao afastamento dos bens que 
integram o espólio para satisfação da dívida fiscal contraída pela referida sociedade 
executada. 
Ao final, o MM. Juiz a quo julgou procedentes os embargos, desconstituindo a penhora 
realizada. 
Inconformada, a Fazenda Nacional interpôs recurso apelatório com as razões de fls. 
25/27, argumentando sobre a nulidade da sentença, na medida em que desconsiderou as 
razões de contestação, sob o argumento de intempestividade da mesma. Ressaltou a 
necessidade de intimação pessoal, nos termos do artigo 25, da Lei 6.830/80. 
Após contra-razões, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por força de 
distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Cuida-se de apelação de sentença 
que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos à execução fiscal movida pela 
Fazenda Nacional contra a Sodisma - Indústria e Comércio Ltda., cuja penhora recaiu 
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solidariamente sobre bem do espólio do sócio já falecido. 
Aduz a Fazenda Nacional, em seu recurso, que a sentença recorrida padece de nulidade, 
na medida em que suas razões de contestação foram consideradas intempestivas, ante o 
fato de que inocorreu a sua intimação pessoal, nos termos do artigo 25, da Lei 6.830/80. 
Inicialmente, ressalto para o disposto no caput do artigo 17, da Lei 6.830/80, o qual 
dispõe: 
"Recebidos os embargos, o juiz mandará intimar a Fazenda, para impugná-los no prazo 
de 30 (trinta) dias, designando, em seguida, audiência de instrução e julgamento". 
No caso em tela, observo que a Fazenda Nacional foi intimada através de oficial de 
justiça, sendo  juntado o mandado aos autos no dia 06 de fevereiro de 1995. 
Portanto, tem-se que o prazo para oferecimento das razões da embargada começou a 
correr a partir de 07 de fevereiro de 1995, ocorrendo seu termo final no dia 08 de março 
de 1995.  
Conforme exposição da própria Fazenda Nacional (fls.26), a petição contendo as razões 
de impugnação aos presentes embargos foi protocolada em 20 de março de 1995, 
portanto, intempestivamente, como muito bem entendeu o MM. Juiz a quo. 
O mestre Theotonio Negrão, em comentário ao dispositivo acima transcrito, assim 
mencionou: 
"Art. 17: 4. Obviamente, não se aplica à hipótese o disposto no CPC 188, porque no artigo 
supra o prazo é estabelecido somente para a Fazenda Pública (cf. CPC 188, nota 3)". 
Assim, tem-se que a contagem do prazo não foi equivocada,  como pretendeu demonstrar 
a embargada-apelante, pelo que entendo que não merece reproche o repúdio às razões 
da contestação  apresentadas serodiamente. Não vislumbro qualquer nulidade na 
sentença recorrida. 
Diante do exposto, sem maiores considerações, por desnecessárias, nego provimento ao 
apelo, mantendo a sentença recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 85.233-CE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelada: ALICEMAR GASPAR DA SILVA 
Advogados: DRS. CLEITON LIMA ASSUNÇÃO E OUTROS (APTE.) E 

VALDIR LIMA DE OLIVEIRA (APDO.) 
 
EMENTA  

Previdenciário. Ação Declaratória e Petitória. Cabimento. Inscrição  post mortem de 
dependente. Genitora. Dependência econômica comprovada. Provas documental e 
testemunhal. Determinação de pagamento do benefício devido. 
Apelação improvida. Sentença mantida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 85.233-CE, em que são 
partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, à unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 21 de setembro de 1995 (data do julgamento). 
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JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Alicemar Gaspar da Silva propôs ação 
declaratória cumulada com petitória contra o INSS, objetivando o reconhecimento da sua 
condição de dependente do filho falecido e o conseqüente pagamento da pensão 
correspondente. 
Ao final, o MM. Juiz a quo julgou procedente a ação. Inconformado, o INSS interpôs 
recurso apelatório, com as razões de fls. 60/63. 
Após contra-razões, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por força de 
distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 
VOT0 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator):  Cuida-se de apelação de sentença 
que julgou procedente ação, reconhecendo a dependência econômica preexistente da 
genitora de segurado falecido, para determinar a inscrição  post mortem da mesma como 
dependente e condenar a autarquia-recorrente no pagamento do benefício pertinente. 
Quanto ao cabimento da propositura da ação declaratória, reporto-me ao posicionamento 
do STJ, na medida em que trata-se de reconhecimento de fato ou relação jurídica pre-
existente, a fim de dirimir-se qualquer dúvida sobre a questão e obter-se a certeza 
lastreada em suporte jurisdicional. 
Sobre este aspecto, o mestre Theotonio Negrão, em comentário ao parágrafo único, do 
artigo 4º, do CPC, assim mencionou: 
"O interesse de agir por meio de ação declaratória envolve a necessidade, concretamente 
demonstrada, de eliminar ou resolver a incerteza do direito ou relação jurídica. A 
declaratória tem por conteúdo o acertamento, pelo juiz, de uma relação jurídica" (RTJ 
83/934). Logo, se não há dúvida ou incerteza quanto à relação jurídica, descabe a ação 
declaratória (RJTJESP 107/325, 4 votos a 1). 
"Sempre que se manifeste estado de incerteza, ou que se suscite controvérsia em torno 
da existência (ação declarató- 
ria positiva) ou da inexistência de relação jurídica (ação declaratória negativa), há legítimo 
interesse no exercício do remédio preventivo" (RJTJESP 107/83; citação da p. 84). 
No que se refere ao grau de parentesco existente entre o segurado falecido e a autora 
(sua genitora), bem como sobre a ocorrência do óbito, os documentos acostados às 
folhas 06/09 dos autos não deixam quaisquer dúvidas. 
Quanto à relação de dependência econômica entre a autora e o ex-segurado, os 
testemunhos colhidos nos autos foram suficientemente convincentes  e unânimes, como  
bem salientou o MM. Juiz de Primeiro Grau.  
No que pertine à possibilidade ou cabimento da inscrição da genitora como dependente 
de seu filho solteiro após a  morte do mesmo, reporto-me ao artigo 17, da Lei 8.213/91, o 
qual dispõe: 
"O regulamento disciplinará a forma de inscrição do segurado e dos dependentes. 
Parágrafo 1º. Incumbe ao segurado a inscrição de seus dependentes, que poderão 
promovê-la se ele falecer sem tê-la efetivado".                                               
No caso, o regulamento ao qual se refere o dispositivo acima transcrito é o Decreto 
357/91 que, em seu artigo 20, parágrafo 3º, exigiu a prova da dependência econômica, 
restringindo, entretanto, as modalidades probatórias, ao enumerar apenas a prova 
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documental.  
Sobre esta exorbitância inserida no referido regulamento, saliento que a lei somente exige 
início de prova documental (parágrafo 3º, art. 55, Lei 8.213/91) nos casos de 
comprovação de tempo de serviço que tenha por objeto benefícios previdenciários. Não 
repete a exigência no caso de dependência econômica. Logo, o Decreto nº 357/91 
exorbitou sua esfera de regulamentação quando exigiu o que a lei não cogitou. 
Concordo com a decisão recorrida, pelo que transcrevo-a em parte: 
"O fato da não designação, não subtrai, altera ou modifica o fato da dependência 
econômica. 
Deveras, não é a designação que faz surgir o direito à pensão; quer dizer, não é ela o fato 
do qual promana o direito; é da dependência econômica que ela surge. 
A designação apenas permite que se identifique, sem sombra de dúvidas, quem deva ser 
o favorecido com a pensão; tanto é assim que se houver a formal designação, mas não se 
comprovar o estado de  dependência econômica, não será ela devida. 
A recíproca, todavia, não é verdadeira: se a dependência econômica existe, mas a 
designação não foi feita, a pensão deve ser instituída; se assim não for, o dependente "de 
fato" (o que não foi formalmente designado), já não encontrará condições de subsistência, 
a tanto bastando que o óbito do segurado ocorra antes de que este último reconheça em 
favor do (a) dependente a condição de hipossuficiência econômica que daquele é 
própria".   
Desse modo, entendo que não pairam dúvidas sobre o acerto do reconhecimento da 
genitora como dependente do ex-segurado. 
Diante do exposto, nego provimento à apelação, mantendo a sentença recorrida pelos 
seus próprios fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 85.311-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA  

  - INCRA 
Apelados: LUCIENE CARVALHO DE ALMEIDA E OUTROS 
Advogados: DRS. MARCUS VINÍCIUS VALÓIS DE MELO E OUTROS (APTE.) E  

YLO JOSÉ ALVES DE SOUZA (APDOS.) 
 
EMENTA  

Medida Cautelar. Empregados do Incra. Celetistas. Advento da Constituição de 88. 
Aplicação do Regime Jurídico Único. Serviços não temporários. 
1. Há a presença da fumaça do bom direito e do perigo da demora, a justificar a 
concessão de liminar, em situações determinadoras de demissão de empregado celetista 
admitido antes da CF/88 e prestando serviços por muitos anos à autarquia, sem a 
instauração de devido processo legal, haja vista a aplicação da Lei nº 8.112/90 para tais 
relacionamentos. 
2. Pessoal contratado pelo INCRA para prestar serviços contínuos na Unidade Agro-
Industrial Caxangá- UNAICA, desapropriada pelo Governo Federal. Extensão da 
prestação dos serviços no tempo, que concorre para descaracterizar a situação de 
temporariedade. 
3. Apelação improvida. Manutenção de sentença cautelar que assegurou o retorno 
incontinenti ao trabalho dos apelados, com o pleno e imediato gozo de todos os seus 
direitos e vantagens funcionais, a partir da efetivação da tutela provisória, em face da 
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inexistência de devido processo legal para proceder aos referidos desligamentos. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos, entre as partes acima identificadas, 
decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto do Relator e das notas 
taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, ex lege. 
Recife, 12 de setembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Em sede de ação cautelar, entre as partes acima 
identificadas, foi deferido pedido para que os apelados, regidos pela Lei nº 8.112/90, 
retornassem, de modo incontinenti, aos seus cargos, com o pleno e imediato gozo de 
todos os seus direitos e vantagens funcionais, a partir da efetivação da medida em 
questão. 
Recorre o INCRA, alegando, em síntese, que: 
a) ser incompetente a Justiça Federal para processar e julgar a presente demanda, haja 
vista serem celetistas os demandados, por terem sido contratados para trabalhos 
transitórios; 
b) os apelados não podem ser beneficiados pelo art. 243, da Lei nº 8.112/90, porque a 
situação dos mesmos em muito difere dos servidores públicos que eram regidos pela 
CLT; 
c) ser precário o vínculo existente entre os apelados e o apelante, haja vista o fato de que 
a UNAICA sempre atuou da forma como atuava a Usina expropriada, em razão de que 
fabricava açúcar e álcool, produtos estes que comercializava como qualquer empresa 
privada, inclusive no que diz respeito a pagamento de tributos; 
d) o art. 19, do ADCT, só atinge servidores civis dos quadros permanentes da 
Administração Pública, hoje estatutários e sob a égide da Lei nº 8.112/90, nunca os 
apelados, posto que foram contratados para serviços de necessidade temporária, 
decorrentes da atuação do apelante, em vista de excepcional interesse público; 
e) ser, assim, impossível o pedido, pelo que a apelação merece provimento. 
Contra-razões com louvores à sentença. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Os apelados, conforme anota a sentença, 
foram contratados pelo INCRA para exercerem atividades na Unidade Agro-Industrial 
Caxangá- UNAICA, em razão de desapropriação consumada. 
A relação de emprego se expandiu no tempo, evidenciando-se a descaracterização de os 
serviços prestados serem temporários. 
Os fundamentos da douta sentença bem explicam os fatos e a juridicidade da medida 
cautelar concedida. Tenho-os como razão de decidir. Por isso, eu os registro, verbis: 
"2.4) Admitidos antes da promulgação da CF/88 e demitidos após a vigência da Lei nº 
8.112/90, embora não estáveis no serviço público: 
Nome       Admissão 
14. Monansseis Pereira dos Santos 21.09.87 (fls. 106, verso e 435)   
  Demissão: 30.08.91. 
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16. Cícero José de Lima   23.09.87 (fl. 119) 
       Demissão: 21.02.91. 
19. José Bernadino da Silva  20.09.88 (fls. 145 e 483)    
   Demissão: 30.08.91. 
20. José Romildo da Silva   27.09.88 (fls. 150)    
   Demissão: 30.08.91. 
23. José Gilberto Silva   27.09.88 (fls. 170 e 532).   
   Demissão: 09.01.91. 
24. Marcelo Lucas Erculano  30.09.88 (fls. 173 e 545)    
   Demissão: 21.02.91. 
26. Maria Regina das Neves  01.12.83 (fls. 87) 
       Demissão: 21.02.91. 
Encontra-se comprovado nos autos, por meio das CTPS e dos termos de rescisão 
contratual, que os promoventes foram admitidos em dezembro de 1983 e nos anos de 
1987 e 1988. 
Assim, não foram beneficiados pelos termos do art. 19, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias - ADCT, da Carta Federal, que dispõe, verbis: 
'Art. 19 - Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na 
data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não 
tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados 
estáveis no serviço público' (grifos nossos). 
Quando da promulgação da Lei Fundamental, em 05.10.88, os autores não contavam 
com 5 (cinco) anos de serviço público. 
Logo, a chamada estabilidade excepcional no serviço público não se aplica à hipótese em 
análise. Os promoventes, por terem sido admitidos naquelas datas, sob o regime 
celetista, não se adequam aos requisitos do dispositivo sobredito e, por conseqüência, 
não eram estáveis no serviço público à época do desligamento. 
Em princípio, a Administração poderia ter desfeito os contratos celebrados com os 
requerentes. 
Mas não o fez. 
Sobreveio a Lei nº 8.112/90, cujo art. 243 determina: 
'Art. 243. Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta Lei, na qualidade de 
servidores públicos, os servidores dos Poderes da União, dos ex-Territórios, das 
autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas, regidos pela Lei nº 
1.711, de 28 de outubro de 1952 - Estatuto dos Funcionários Civis da União, ou pela 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, exceto os contratados por prazo determinado, cujos contratos não poderão ser 
prorrogados após o vencimento do prazo de prorrogação' (fiz grifar). 
Os então empregados da UNAICA, órgão do INCRA (autarquia federal), que não 
exerciam funções meramente eventuais ou temporárias, foram abrangidos pelo Regime 
Jurídico Único, conforme reiterados julgados do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, dentre os quais destaco: 
'EMENTA: Processual Civil. Ação Cautelar. Reintegração ao serviço público de 
funcionários regidos pela CLT. Suspensão das respectivas rescisões contratuais. Lei nº 
8.112/90. Presença dos pressupostos necessários à concessão da medida. 
I - Não restando provado, através dos respectivos contratos de trabalho, que os autores 
exerciam funções eventuais, ou temporárias, afigura-se que tenham regime implantado 
com a edição da lei nº 8.112/90. Presença, portanto, do fumus boni juris. 
II - Pela presunção de danos de difícil reparação para os autores, envolvendo o seu 
próprio direito de subsistência caso permaneçam aguardando a decisão de mérito a ser 
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proferida na ação principal, também encontra-se presente o periculum in mora. 
III - Apelação improvida'. 
(Dec. unân. na AC 34.311-PE, Rel. Juiz Nereu Santos, julg. em 07.12.93). 
'EMENTA: Medida Cautelar. INCRA, UNAICA. Celetista. Lei 8.112/90. Rescisão 
contratual. 
Não pode a UNAICA, órgão vinculado ao INCRA, pretender rescindir contrato de trabalho 
dos autores, antigos celetistas do INCRA, que, com o advento da Lei 8.112/90, passaram 
à qualidade de servidores públicos da referida autarquia. 
Presentes os requisitos do periculum in mora e do fumus boni juris. Sentença confirmada. 
Apelo improvido'. 
(Dec. unân. da 1ª Turma na AC 26.240-PE, Rel. Juiz Francisco Falcão, julg. em 0.8.93). 
Passaram os autores, portanto, à condição de estatutários, porém, sem estabilidade. 
Não sendo estáveis, não se lhes aplicava o disposto no § 1º, do art. 41, da Magna Carta, 
segundo o qual 'O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença 
judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja 
assegurada ampla defesa'. 
Entretanto, mesmo sem estabilidade, passaram à condição de estatutários, razão pela 
qual não poderiam ter sido sumariamente demitidos. 
A própria Lei nº 8.112/90, aplicável aos promoventes enquadrados nesta situação, 
disciplina o procedimento a ser adotado para a demissão dos servidores não-estáveis. 
O desligamento havia de ter sido precedido do devido processo legal. 
Tendo sido os promoventes simplesmente demitidos dos cargos públicos que ocupavam, 
sem obediência a qualquer formalidade legal, procede o pedido cautelar de reintegração, 
eis que presentes, tanto o fumus boni juris, já evidenciado, quanto o periculum in mora, 
este último em face da própria natureza alimentar dos vencimentos devidos aos 
servidores públicos. 
2.5) Demitidos depois da instituição do RJU, quando já eram estáveis no serviço público: 
Nome       Admissão 
27. Geraldo Gomes Eufrásio  04.10.81 (fls. 43) 
       Demissão: 21.02.91. 
28. Genival Laurentino Nunes  19.10.81 (fls. 287) 
       Demissão: 21.02.91. 
29. Isaac da Silva Santos  29.12.81 (fls. 60 e 314)    
        Demissão: 21.02.9 
30. José Manoel dos Santos  30.08.82 (fls. 66 e 310)    
        Demissão: 13.03.92 
         (fls. 68) 
31. José do Nascimento Fonseca 07.12.81 (fls. 163 e 501)    
   Demissão: 21.02.91. 
32. Misael Sebastião da Silva  29.09.81 (fls. 181) 
       Demissão: 21.02.91. 
Com relação a este último grupo de promoventes, também entendo perfeitamente 
configurada a fumaça do bom direito, pelas razões que passo a demonstrar, embora não 
esteja a me antecipar sobre o mérito da ação principal. 
Em virtude do tempo de serviço público, com caráter não eventual, desempenhado pelos 
requerentes em tela, à época em que foram despedidos já tinham adquirido estabilidade 
no serviço público. 
Os promoventes no exercício de suas funções, nos quadros da Administração Indireta 
Federal, apesar de regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, não eram 
simplesmente contratados temporariamente, mas sim, verdadeiros funcionários públicos. 
De tal sorte que foram beneficiados, como tantos outros, pelo art. 19, do Ato das 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, da Carta Federal, já transcrito 
anteriormente, já que eram servidores de autarquia federal, em exercício na data da 
promulgação da Constituição (05.10.88), há mais de cinco anos continuados. 
Essa é a chamada estabilidade excepcional no serviço público. 
Os promoventes, por terem sido admitidos em setembro, outubro e dezembro de 1981 e 
agosto de 1982, mesmo sem terem se submetido a concurso público, adequam-se aos 
requisitos do dispositivo sobredito e, por conseqüência, eram estáveis no serviço público 
à época do desligamento. 
Por ilação, a eles se aplica a garantia assegurada no § 1º, do art. 41, da Magna Carta, de 
modo que somente poderiam ter perdido o cargo em virtude de sentença judicial 
transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que se lhes tivesse sido 
assegurada ampla defesa. 
In casu, não obstante a estabilidade dos promoventes, a Administração os despediu sem 
a observância das formalidades previstas no dispositivo constitucional acima mencionado. 
Daí a aparente ilegalidade do ato de demissão. 
Por outro lado, deve-se levar em conta que as rescisões ocorreram nos anos de 1991 e 
1992, época em que já estava vigorando a Lei nº 8.112, de 11.12.90. 
Com o advento da referida lei - Regime Jurídico Único dos Servidores Civis Federais -, os 
empregos existentes foram automaticamente transformados em cargos públicos, nos 
termos do seu art. 243, já transcrito. 
Destarte, os promoventes foram demitidos quando já se encontravam na categoria de 
servidores públicos strictu sensu, posto que ocupantes de cargos públicos. 
Mais um fundamento, pois, a desautorizar o desligamento sumário do serviço público 
federal. 
Presente, portanto, o fumus boni juris, já que, numa análise meramente cautelar, 
evidencia-se a violação, pela Administração Pública, do art. 19, do ADCT, da Constituição 
da República e do art. 243, da Lei nº 8.112/90 (R.J.U). 
A demora no julgamento da ação principal pode acarretar dano de difícil reparação aos 
promoventes, que necessitam dos vencimentos para o sustento próprio e da família. 
Em resumo, alguns dos requerentes foram demitidos muito antes da implantação do 
Regime Jurídico Único e outros haviam sido admitidos, sem concurso, já depois da 
vigência da Constituição Federal de 1988, o que faz antever a inexistência da 
plausibilidade do direito pleiteado. Outro, apesar de poder, querendo, ingressar com a 
ação pertinente perante a Justiça do Trabalho, já que desfeito o vínculo celetista, quando 
aparentemente estava amparado pela estabilidade constitucional, não tem como obter a 
tutela cautelar ora requerida, que é de ser julgada improcedente. Os dois últimos grupos 
de autores, por terem sido enquadrados nas disposições do art. 243, do RJU, passaram à 
condição de estatutários, de modo que não poderiam ter sido sumariamente demitidos, 
fossem ou não estáveis, nos termos do art. 19, do ADCT. 
Isto posto, julgo improcedente o pedido cautelar formulado por Luciene C. de Almeida, 
Antônio Francisco da Silva, Fernando Alves dos Santos, Maurílio Cirilo dos Santos, 
Merquisedec Xavier das Neves, Selma Mª de Souza Silva, Cícero Damião dos Santos, 
José Pedro Bezerra, José Nunes de Moura, José Barbosa da Silva, José Gerônimo da 
Silva, Vanildo Pereira, Gercino Francisco de Barros, Maria José Peixoto, Adalberto 
Gomes da Silva, Edson Farias Gomes, Jaílson José dos Santos, Antônio Sales da Silva, 
Mário José de Souza, condenando-os na perda das custas processuais que anteciparam 
e nos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, em 
proporção. 
Por fim, julgo procedente o pedido deduzido por Geraldo Gomes Eufrásio, Genival 
Laurentino Nunes, Isaac da Silva Santos, José Manoel dos Santos, José do Nascimento 
Fonseca, Misael Sebastião da Silva, Monansseis Pereira dos Santos, Cícero José de 
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Lima, José Bernadino da Silva, José Romildo da Silva, José Gilberto Silva, Marcelo Lucas 
Erculano e Maria Regina das Neves, assegurando-lhes o retorno incontinenti ao trabalho, 
com o pleno e imediato gozo de todos os seus direitos e vantagens funcionais, a partir da 
efetivação da tutela cautelar ora concedida. 
Condeno o INCRA em honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre 
o valor da causa, pro rata, e no reembolso das custas antecipadas pelos promoventes 
vencedores. 
Sentença não sujeita ao duplo grau obrigatório". 
Pelo visto, a medida cautelar concedida se impõe, dado que estão presentes os 
pressupostos para a sua concessão: fumus boni juris e periculum in mora, como 
demonstrado. 
Por tais fundamentos, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 86.287-CE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF 
Apelada: GENI FALABRETI 
Advogados: DRS. JORGEMISA JORGE AUAD E OUTROS (APTE.) E  

MARIA DE FÁTIMA HOLANDA REBONATTO E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA  

SFH. Consignação em pagamento. Liquidação antecipada. Atualização do saldo devedor.  
Em casos de liquidação antecipada do saldo devedor de contrato de financiamento para 
aquisição da casa própria, regido pelo SFH, deve aquele ser atualizado de acordo com a 
forma preconizada no contrato, sendo incorreta a simples multiplicação do número de 
prestações a serem pagas pelo seu valor atual. 
Apelo provido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 86.287-CE, em que são 
partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, à unanimidade, dar provimento ao apelo,  nos termos do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 9 de novembro de 1995 (data do julgamento) 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Trata-se de ação de consignação em 
pagamento ajuizada por Geni Falabreti, visando ao depósito da importância que considera 
devida, a título de liquidação antecipada da dívida, conforme  lhe possibilita o contrato de 
mútuo para aquisição da casa própria celebrado com a CEF - Caixa Econômica Federal. 
A CEF apresentou contestação, às fls. 
O MM. Juiz singular, ao decidir, julgou procedente o pleito da demandante. 
Inconformada, apelou a CEF, pela reforma do decisum. 
Não houve contra-razões. 
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Subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por força de distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Cuida-se de apelo de sentença 
prolatada nos autos de ação de consignação em pagamento movida por mutuária do 
SFH, por haver a CEF - Caixa Econômica Federal se recusado a receber, a título de 
liquidação antecipada da dívida, os valores oferecidos para este fim. 
Entendo que alguns aspectos constantes dos autos merecem ser analisados. 
Em sua inicial, a autora pleiteou efetuar o pagamento antecipado da dívida com base na 
cláusula quinta do contrato celebrado. Assim, ofertou o montante de Cr$42.924,96 
(quarenta e dois mil, novecentos e vinte e quatro cruzeiros e noventa e seis centavos), ao 
argumento de que devia 156 prestações, no valor de Cr$275,16 cada uma. 
Saliento que a mencionada cláusula trata da possibilidade de amortização extraordinária, 
sendo a liquidação antecipada da dívida prevista na cláusula quarta do contrato em 
apreço. 
O agente financeiro, ao contestar, aduziu ser insuficiente a quantia oferecida, quando  
pugnou pela improcedência da ação. 
Ressalto que anteriormente já tomei parte em julgamentos  de casos semelhantes ao 
presente, quando me posicionei pela procedência do pedido posto na inicial. 
Reformulei, no entanto, o meu entendimento. Assim, influenciado, inclusive por inúmeros 
julgados oriundos dos demais Tribunais Regionais, tenho que não só a amortização 
extraordinária como a liquidação antecipada de débitos do financiamento do SFH 
presssupõem atualização do saldo devedor. 
Desse modo, as prestações a serem pagas antecipadamente, como não são debitadas ao 
Fundo de Compensação de Variações Salariais, devem ter o seu valor calculado pelo 
remanescente do saldo devedor.  
Cito, aqui, trecho de decisão exarada na Apelação Cível nº 4.725, de 22.09.94, em que foi 
Relator o ilustre Juiz José Fernando Jardim de Camargo, do TRF da 4ª Região, que assim 
dispôs: 
"EMENTA: SFH. Liquidação antecipada. Amortização extraordinária. 
1. A amortização extraordinária não é o expediente cabível para quitar o débito de mútuo 
habitacional. 
2. Na liquidação antecipada de débito habitacional, o saldo devedor deve ser atualizado 
conforme estipula o contrato, não bastando a mera multiplicação do número de 
prestações faltantes pelo seu valor atual. 
3. Apelo improvido". 
No mesmo sentido, a decisão oriunda do TRF da 1ª Região, na AC 8.414, de 14.12.92,  
sendo Relator o eminente Juiz Leite Soares, como segue: 
"EMENTA: Civil. Contrato. Amortização extraordinária e liquidação de débitos de 
financiamento do SFH. Ambos pressupõem atualização do saldo devedor. O FCVS só 
deve assumir obrigação restante do financiamento em caso de quitação normal do 
contrato pelo prazo contratual. Improcedência da ação. Improvimento do recurso de 
apelação." 
Por todo o exposto, meu voto é no sentido de ser dado provimento ao apelo interposto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 86.930-PB 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
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Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelada: ARARI DE AGUIAR CAVALCANTI 
Advogado: DR. ISMAEL MARINHO FALCÃO (APDA.) 
 
EMENTA 

 Administrativo. Responsabilidade civil da União. Acidente de trânsito envolvendo veículo 
da União e de particular. 
Verificada a relação de causalidade entre o dano e o ato do agente público, ou seja, 
comprovado, no presente caso,  através de perícia acostada aos autos, que o 
comportamento do condutor do veículo oficial foi determinante para a ocorrência do 
acidente envolvendo veículo particular, tem-se como devida a indenização pleiteada na 
inicial. 
Apelo e remessa oficial improvidos. Sentença mantida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 86.930-PB, em que são 
partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, à unanimidade, negar provimento ao apelo e  à remessa oficial, nos termos do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 26 de outubro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Cuida-se de apelação e de remessa oficial de 
sentença que julgou procedente ação de indenização movida por Arari de Aguiar 
Cavalcanti contra a União Federal, em virtude de acidente de trânsito envolvendo veículos 
da demandante e da ré. 
O MM. Juiz a quo fundamentou seu decisum no fato de encontrar-se configurada, no 
caso, a relação de causalidade entre o dano e o ato do agente público, concluindo, 
portanto, pela responsabilidade da União quanto ao prejuízo causado à autora. 
Contra-arrazoado o recurso, vieram-me os autos por distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator):  Em apreciação, no presente caso, 
apelo da União Federal no sentido de ver reformada sentença que a condenou a ressarcir 
à autora as despesas efetuadas no veículo Volkswagen Santana, placa XD-0050-PB, de 
propriedade da demandante. 
Consta dos autos que a autora, dirigindo o veículo acima mencionado, de sua 
propriedade, quando trafegava pela Av. Monsenhor Valfredo - via de mão única, Bairro de  
Timbiá, João Pessoa -, foi atingida pelo  carro oficial caminhão caçamba, de placa BN-
1382-PB, quando este tentava ultrapassá-la. O referido  veículo, pertencente ao 1º 
Grupamento de Engenharia, era dirigido por Renato Bezerra da Silva. 
Através do laudo de exame realizado no local do acidente, exarado pelo Departamento de 
Criminalística, do Instituto de Polícia Científica da Secretaria de Segurança Pública do 
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Estado da Paraíba, de fls. 08/09, concluíram os peritos que o motivo determinante do 
acidente em tela fora o comportamento do condutor do veículo oficial de placa BN-1382-
PB, "por não ter tido o mesmo os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito e ainda 
tentar fazer ultrapassagem sem a devida observância do veículo que trafegava 
paralelamente à sua direita". 
Sabemos que a pessoa jurídica de direito público é responsável pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. 
Funda-se a teoria do risco administrativo, adotada por nosso ordenamento, no fato de que 
a atividade administrativa provoca um risco, que deve ser suportado não pelo particular, 
mas pela coletividade, através da Fazenda Pública. 
Basta que a vítima comprove a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre o 
mesmo e a ação do agente público, sendo desnecessária a prova de ter este agido com 
dolo ou culpa. A prova destes elementos subjetivos caberá à Administração, no caso de 
ação de regresso contra o funcionário. 
Entendo que o Julgador monocrático bem analisou a questão posta nos autos, pelo que 
cito trecho da sentença de fls, por tê-la como irretorquível: 
"Observe-se que se o ato do agente público foi praticado em razão de culpa ou dolo de 
terceiro, encontra-se afastada a relação de causalidade entre o ato funcional e o dano. 
Este, em tal caso, não representa consequência de ato de agente público, mas do ato  
provocado pelo particular que a ele deu causa, hipótese que se encontra completamente 
afastada no caso  sub judice, pelo que se depreende do laudo pericial acostado aos 
presentes autos, às fls. 08/12.(...) 
Dessarte, configurada a relação de causalidade entre o dano e o ato do agente público, 
responsável, por conseguinte, a União pelo prejuízo causado à autora, diante do parecer 
contido no laudo pericial, expedido pela autoridade competente, e pela ausência de causa 
excludente ou atenuante da responsabilidade civil do Estado". 
Tenho, assim, como suficientemente provada a ausência de culpa da condutora do 
Santana particular, pelo que deve a Administração ressarcir os prejuízos causados à 
mesma. 
Diante do exposto, nego provimento ao apelo e à remessa oficial, para manter a sentença 
recorrida. 
É como voto.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 87.502-PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: SILVINO PINTO DE OLIVEIRA 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. LUCINDO DUARTE CHOUSINHO E OUTRO (APTE.) E  

MARIA DO CARMO RIBEIRO BARRETO E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA  

Execução Fiscal por carta. Embargos de Terceiro. Matéria alheia à penhora. 
Incompetência do juiz deprecado. 
Na execução por carta, os embargos só serão decididos pelo juiz deprecado "se versarem 
unicamente vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens". 
 
ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
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unanimidade, em preliminar, anular parcialmente o processo, nos termos do relatório e 
voto anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 23 de novembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Silvino Pinto de Oliveira  apela de sentença do Juiz 
Federal da 6ª Vara-PE, que o julgou carente de ação, extinguindo o processo de 
embargos de terceiro que opusera na ação de execução fiscal movida pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social-INSS contra a firma Planeda - Planejamento e Execuções 
Ltda., da qual ele é sócio-quotista. 
Argumenta, em suma, o embargante, que: 
a) É apenas sócio-quotista da empresa executada, sem nenhuma ingerência nos 
negócios; 
b) sua participação no capital da executada é, tão-somente, de 1,67%; e 
c) resulta injusta a penhora de bens de um sócio sem a mínima participação 
administrativa em empresa de responsabilidade limitada. 
Requer, liminarmente, a liberação dos bens penhorados, alegando ilegitimidade passiva 
ad causam, ou, em caso negativo, o julgamento antecipado da lide, ao amparo do art. 
330-I do CPC. 
Finalmente, pede que, em face do princípio da fungibilidade dos recursos, o juiz receba 
como embargos do devedor os embargos de terceiro, se entender que estes não são 
cabíveis. 
Citado, o INSS contestou, argumentando que a  inclusão do embargante na relação 
processual como co-responsável pela dívida da empresa executada é doutrinária, legal e 
jurisprudencialmente bem amparada. 
O juiz deprecado julgou o embargante carente de ação, declarando extinto o processo. 
O autor, inconformado, apelou. 
Não houve resposta ao recurso. 
Os autos subiram a este Egrégio Tribunal, vindo-me conclusos por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O apelante, incluído entre os executados 
na ação principal, aí opôs embargos à execução. Posteriormente, intimado da penhora de 
bens de sua propriedade, em cumprimento de precatória, junto ao juiz deprecado apôs 
embargos de terceiro. 
Se o embargante foi incluído na ação principal como executado, terceiro não é, mas parte. 
De qualquer modo, o nome da ação (embargos de terceiro) não deve ser fator de 
desconhecimento da ação incidental proposta pelo executado. É admitida, em casos 
assim, quando atendida a exigência do prazo legal, a conversão dos embargos de terceiro 
em embargos do devedor, ou embargos à penhora, considerado o processo em análise. 
Releva examinar no caso presente, todavia, o problema da competência dos juízes 
deprecante e deprecado para o julgamento do pleito. 
Na nova redação do art. 747 do CPC, introduzida pela Lei 8.953/94, a matéria sobressai 
meridianamente clara, verbis: "Art. 747. Na execução por carta, os embargos serão 
oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los 
é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, 
avaliação ou alienação dos bens." 
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Verdade é que a redação do referido artigo, contemporânea ao ingresso e ao julgamento 
da ação, não exibia tamanha clareza; todavia, a jurisprudência antecipava orientação de 
idêntico alcance, vindo o STJ a consolidar a Súmula 46, que foi totalmente transposta 
para o texto legal em vigor. 
"Art. 747: Súmula 46 do STJ (Competência na execução por carta): 'Na execução por 
carta, os embargos do devedor serão decididos no juízo deprecante, salvo se versarem 
unicamente vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens'." 
O embargante não atacou vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos 
bens. Tão-somente buscou liberar seus bens penhorados, argumentando ser pequeno 
quotista da empresa executada, sem nenhuma ingerência administrativa. 
Em face disso, o juiz deprecado era incompetente para julgar o feito. 
Com essas considerações, em preliminar, anulo o processo, a partir de fls. 41, e 
determino a remessa dos autos ao juiz deprecante, para decisão, pelo que fica 
prejudicado o recurso. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 87.544-AL 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: SEBASTIÃO ALVES CARDOSO 
Advogados:  DRS. PAULO LUIZ NETO LOBO E OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA  

Constitucional. Administrativo. Concurso público. Questões objetivas manifestamente 
erradas. Possibilidade de apreciação da matéria pelo Poder Judiciário. Litisconsortes 
necessários. À sua inexistência, desacolhe-se preliminar de nulidade do processo. Direito 
Tributário. Inexatidão da linguagem técnico-jurídica na formulação de questões objetivas. 
Nulidade.  
1. Evidenciando-se a eleição, por parte da comissão examinadora, de respostas a 
questões objetivas manifestamente erradas, admissível ingresse o Judiciário no mérito de 
tal exame. Precedentes do ex-TFR e TRF-5ª Região. 
2. Não havendo candidatos em situação idêntica à do litigante, conclui-se pela 
inexistência de litisconsorte necessário, não viciando de nulidade processual o 
indeferimento de citação dos mesmos. 
3. Preliminares rejeitadas. 
4. Não devendo existir na elaboração da lei palavras supérfluas no texto legal, máxime em 
relação a determinados institutos, como ocorre com a suspensão e exclusão do crédito 
tributário, onde interpretar-se-á literalmente a legislação, a inexatidão de linguagem 
técnico-jurídica na formulação de questões objetivas em concurso público resultará em 
sua nulidade. 
5. Remessa oficial e apelo da União Federal improvidos. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos,  rejeitar as 
preliminares e, no mérito, também à unanimidade, negar provimento à apelação e à 
remessa oficial, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
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Recife, 7 de novembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: A União Federal apela de decisão do MM. Juiz 
monocrático que julgou procedente a ação ordinária movida por Sebastião Alves Cardoso, 
candidato a concurso público para o cargo de Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional (Edital 
ESAF nº 33, de 06.07.94), no sentido de que fosse anulada a questão de nº 63, da Prova 
nº I, da Primeira Etapa, correspondente à disciplina de Legislação sobre Tributos 
Especiais, pelo fato de não ter a mesma sido elaborada com a melhor técnica de redação, 
uma vez que se empregou a expressão "exclui a exigibilidade do crédito tributário", 
quando deveria ser "suspende a exigibilidade do crédito tributário", sob o fundamento de 
que exclusão e suspensão não possuem o mesmo significado. 
O ilustre Julgador determinou que a ré procedesse à contagem dos pontos, considerando-
se nula a questão sub judice, de modo a declarar o autor aprovado na primeira etapa do 
concurso, habilitando-o a participar, de forma incondicional, da etapa seguinte, tornando, 
assim, definitiva liminar já concedida em ação cautelar. 
A apelante requer, preliminarmente, a extinção dos autos por: a) impossibilidade jurídica 
do pedido, ex vi  do art. 295, parágrafo único, incisos I e II, do CPC, seja porque 
anulando-se a questão se gerará efeitos apenas para o autor, ferindo, assim, o princípio 
de igualdade de condições a todos os candidatos, seja porque o critério de correção de 
provas, a corrente científica adotada e a atribuição de notas são incumbências específicas 
da Banca Examinadora, insusceptíveis de controle do Judiciário; b) caso não sejam 
citados os litisconsortes necessários, com fundamento no art. 47 e seu parágrafo único e 
472, do CPC. 
No mérito, defende a União Federal a improcedência do pedido, sob o fundamento, em 
conformidade com o parecer da Banca Examinadora do concurso, de que a questão de nº 
63 não diz que o regime de trânsito aduaneiro exclui a obrigação tributária, mas sim a 
exigibilidade do crédito correspondente à obrigação suspensa. 
Alega, ainda, a apelante que não cabe ao Judiciário substituir a Comissão Examinadora 
com o fim de revisar a correção de provas, em consonância com a jurisprudência 
dominante. 
Nas contra-razões, o autor contesta as preliminares de extinção dos autos, bem como 
defende a competência do Poder Judiciário em julgar direitos ditos lesados, nos termos da 
Constituição Federal, dando notícia de que foi aprovado na Segunda Etapa do Concurso - 
Programa de Formação-, conforme Edital de Homologação nº 17, de 26.07.95, estando 
pendente a sua nomeação apenas de decisão favorável na presente lide. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): A União Federal insurge-se, 
preliminarmente, contra decisão do MM. Juiz monocrático que julgou procedente a ação, 
de modo a anular questão objetiva de concurso publico, no que se refere à extinção dos 
autos, seja por impossibilidade jurídica do pedido ou pela falta de citação dos 
litisconsortes necessários, nos termos dos arts. 295, I e II, 47, parágrafo único, e 472 do 
Código de Processo Civil. 
Há de se  analisar a competência do Judiciário em anular questões objetivas de concurso 
público, bem como se a possibilidade de tal julgamento favorável redunda em tratamento 
diferenciado aos candidatos. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

A função do Poder Judiciário, ante a estrutura dos Poderes do Estado, constitui-se, 
primordialmente, em proteger direitos, e desta forma garantir a justiça e a segurança nas 
relações inter-subjetivas, e, conforme bem disposto no art. 5º, XXXV, da Carta Magna, "a 
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito", ou seja, 
nem mesmo a lei, sendo entendida em sentido restrito ou amplo, poderá desconstituir tal 
função e, sendo assim, desde que o fato caracterizador da lesão não esteja na esfera do 
poder discricionário da Administração, ou mesmo estando, esteja eivado de ilegalidade, 
será a via judicial a adequada para analisar se houve ou não a lesão do direito reclamado 
pelo autor, além do que, se cabe à Administração Pública zelar pela legalidade e 
moralidade de seus atos, estará o Judiciário, ao cumprir a sua função, auxiliando o 
Executivo a obedecer a tais princípios, também constitucionais. 
Diverso não será o posicionamento do Estado-Juiz em relação ao Estado-Administrador 
quando este, no sistema licitatório, exercendo a função de examinador de concurso 
público. É que, sem jamais permitir-se o julgador substituir-se à Banca Examinadora, não 
se pode negar que devam submeter-se à apreciação do Judiciário questões objetivas 
quando o exame disser respeito exatamente à compatibilidade entre as questões 
formuladas e as respostas oferecidas como alternativas aos candidatos, caso em que 
impõe-se a nulidade da questão se qualquer das respostas oferecidas como alternativa 
não satisfizer à pergunta. 
Em tal sentido já se pronunciou o ex. Tribunal Federal de Recursos, assim como este 
Tribunal, conforme ementas abaixo transcritas: 
"Apelação em Mandado de Segurança nº 99.26-DF, publicado em 29.03.84. 
Ex. TFR 
Concurso público. Nulidade de quesito formulado inadequadamente. Concurso para 
Procurador da Fazenda Nacional. 
1. É tranqüila a jurisprudência no sentido de não ser possível ao Judiciário apreciar os 
critérios utilizados pela Administração na formulação e julgamento de provas. Com isto, 
porém, não se confunde a apreciação da compatibilidade entre as questões formuladas e 
as respostas oferecidas como alternativas aos candidatos 
2. Caso em que, em face das leis vigentes, nenhuma das respostas oferecidas como 
alternativa satisfazia a pergunta. 
Relator: Ministro Costa Lima". 
"AC nº 12.673-PE - TRF-5ª Região 
Administrativo. Concurso público. Nulidade de questões objetivas. Admissibilidade da via 
judicial. 
1. Evidenciando-se, inclusive via perícia, a eleição por parte da comissão examinadora de 
respostas a questões objetivas manifestamente erradas, ou ainda, tenha se atribuído 
validade a questões sem respostas ou com mais de uma alternativa correta, admissível 
ingresse o Judiciário no mérito de tal exame, restando, assim, irreparável a sentença.  
2. Apelação e remessa oficial improvidas. 
Relator: Juiz Petrucio Ferreira". 
Sendo competente o Judiciário para julgar tal pedido, resta-nos analisar se a decisão 
proferida em via judicial irá resultar em tratamento diferenciado aos candidatos, conforme 
afirma a apelante, uma vez que só surtiria efeitos para o autor.  
Quando se trata de concurso público, a regra é a existência de litisconsortes necessários, 
posto que, anulando-se a questão, poder-se-ia alterar a classificação dos candidatos ou 
mesmo permitir a classificação daqueles que, outrora, foram considerados reprovados. 
Logo, a citação de tais litisconsortes, solicitada pela própria União Federal, seria a 
solução para não retirar do concurso público a sua principal característica: igualdade de 
tratamento e condições a todos os candidatos. Poderemos, então, chegar à conclusão de 
que, como não foi processada a citação dos litisconsortes, nula está a sentença de 1º 
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Grau, entretanto, não é esta a dedução a ser feita diante das peculiaridades do caso em 
concreto, quais sejam: 
1. Foram oferecidas 1.000 (mil) vagas, mas apenas 394 (trezentos e noventa e quatro) 
candidatos foram classificados para a Segunda Etapa ou Curso de Formação. 
2. Para ser aprovado na Primeira Etapa do Concurso o candidato deveria obter: 
2.a. Na Prova nº I: 
a.1. 50% do total dos pontos ponderados em cada uma das disciplinas D1 e D2; 
a.2. 30% do total dos pontos ponderados em cada uma das disciplinas D3, D4 e D5; 
a.3. 60% do total dos pontos ponderados da referida prova. 
2.b. Na Prova nº II: 
b.1. 50% do total dos pontos ponderados em cada uma das disciplinas D6, D7 e D8; 
b.2. 30% do total dos pontos ponderados em cada uma das disciplinas D9 e D10 e 
b.3. 60% do total dos pontos ponderados da referida prova. 
Eram declarados reprovados os candidatos que não satisfizessem todos estes requisitos. 
Ora, o autor afirma que dificilmente haverá candidato que se encontre em situação 
análoga à sua, ou seja, que esteja pendente de apenas 01 (uma) questão ou, mais 
precisamente, da questão de nº 63 da Prova de Legislação sobre Tributos Federais, 
Legislação Aduaneira, Legislação do IPI e do IR. 
Sendo nula a questão, considera-se ponto para todos os candidatos do concurso, mas de 
nada adiantaria chamá-los para integrar a lide, posto que seriam considerados 
classificados somente os que houvessem logrado êxito em todos os demais critérios de 
seleção. 
Em relação aos candidatos já classificados, também não haveria prejuízo, posto que só 
foram classificados 394 (trezentos e noventa e quatro) candidatos e, nula a questão, não 
haveria diminuição de pontuação para os já aprovados, uma vez que se tivessem 
acertado a questão, segundo a avaliação da ESAF, continuariam na mesma classificação, 
e os que a tivessem errado, seria computado como certo, assim como para o autor, não 
implicando isto em nenhuma exclusão de candidato, posto que ainda restariam 606 
(seiscentas e seis) colocações vagas. 
Logo, se não há prejuízo para os candidatos já classificados e, segundo a parte autora, os 
candidatos que recorreram administrativamente quanto à questão de nº 63 não se 
encontram em situação análoga à sua, pois estão pendentes, além desta, de outras  
questões, e uma vez que a União Federal não contradiz tal afirmação do autor e a esta 
caberia prova em contrário, por ser de seu controle a situação dos demais candidatos, 
considera-se verdadeira a inexistência de litisconsortes necessários, sendo, assim, 
desnecessária a citação. 
Ante o exposto, rejeito as preliminares. 
 
VOTO-MÉRITO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Analisada e superada a preliminar de 
competência do Judiciário em julgar a elaboração de questões objetivas, cabe-nos 
apenas apreciar se tal questão foi ou não elaborada conforme determina o conteúdo 
programático. 
A questão em análise é a de número 63, da Prova nº I, referente à Disciplina de 
Legislação sobre Tributos Especiais, cuja dicção, ipsis literis, transcrevo: 
"63 - Escolha a opção certa: 
a) O regime de trânsito aduaneiro exclui a exigibilidade do crédito tributário e é aplicável 
ao transporte de mercadoria nacional ou nacionalizada, verificada ou despachada para 
exportação, do local de origem ao local de destino, para embarque ou armazenamento 
em área alfandegada para posterior embarque. 
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..........................................................." 
Conforme o gabarito apresentado pela ESAF, órgão responsável pela elaboração das 
questões do concurso público para o cargo de Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional, 
constante em fls. 28, a resposta certa para a referida questão é a "A". 
Insurge-se, então, o autor quanto à expressão utilizada pela ESAF, no que se refere à 
exclusão da exigibilidade do crédito tributário, no regime de trânsito aduaneiro, uma vez 
que não poderia ser esta considerada a afirmativa correta por conter erro de 
nomenclatura quanto à modalidade de dispensa temporária do crédito, que, no caso, 
deveria ter sido designada de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 
Transcrevo, abaixo, a justificativa apresentada no recurso administrativo pela Banca 
Examinadora: 
"Não procedem os recursos: 
fundamento 1 - A atribuição de 'definitivamente' no conceito de exclusão não tem apoio 
nem nos dicionários e muito menos na legislação tributária. O Código Tributário Nacional 
utiliza o termo, tratando da exclusão do crédito tributário, em seu artigo 175, e no artigo 
179 deixa bem claro que essa exclusão é condicional, vinculada ao bom cumprimento das 
normas que a ensejam. Nenhuma definitividade, nenhum afastamento absoluto e perene, 
como querem os recorrentes. Por igual razão, no caso do trânsito, é incontornável que 
enquanto persiste a suspensão dos tributos sua cobrança (exigibilidade) está excluída. 
Descumpridas essas regras, desfaz-se o regime e, portanto, a exclusão da exigibilidade 
do crédito tributário antes suspenso. 
fundamento 2 - Os recorrentes confundem exclusão da exigibilidade (cobrança). 
Pretender que a suspensão do tributo constitua instituto próprio da legislação aduaneira, 
não conciliável com as normas de regência da legislação tributária, insculpidas no CTN, é 
inaceitável. 
O DL 3.766 e o R.A. são claros em especificar que os regimes aduaneiros especiais 
suspendem a obrigação fiscal, que é, entretanto, constituída em termo de 
responsabilidade. Conseqüentemente, há incidência, ocorre o fato gerador, constitui-se a 
obrigação e a cobrança pelo Fisco é impedida se e enquanto perdurar o regime. A 
pergunta diz respeito à impossibilidade de cobrança do crédito tributário correspondente à 
obrigação tributária constituída por termo de responsabilidade. 
fundamento 3 - A constituição da obrigação tributária pelos termos de responsabilidade 
não significa cabimento de cobrança do correspondente crédito, vale dizer, não significa 
que o tributo seja exigível, antes corrobora a inexigibilidade enquanto perdurar o regime. 
A questão não diz que o regime exclui a obrigação tributária, mas sim a exigibilidade do 
crédito correspondente à obrigação suspensa. 
fundamento 4 - A suspensão dos tributos impede sua cobrança. Nessa afirmação não se 
está estendendo nem interpretando extensivamente a norma legal: trata-se de uma 
obviedade. Suspenso o tributo, está impedida, excluída, afastada a sua cobrança, 
expressões de mesmo conteúdo, perfeitamente fiéis à literalidade da norma interpretada. 
Na verdade, os recorrentes pretendem que a prova reproduza literalmente o texto de lei, o 
que não é razoável". 
Do que se apreende dos fundamentos da justificação da ESAF, podemos concluir que a 
mesma criou uma distinção entre exclusão e suspensão da obrigação, alegando que tais 
princípios gerais estariam constantes nos artigos 175 e 179, do CTN, com exclusão e 
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, afirmando, então, que no regime de 
trânsito aduaneiro suspende-se a obrigação fiscal e exclui-se a exigibilidade do crédito 
pelo período em que tal obrigação estiver suspensa. Defende, ainda, que, ao afirmar a 
alternativa que o regime de trânsito aduaneiro exclui a exigibilidade do crédito tributário, 
não se estendeu ou interpretou-se extensivamente a norma legal, posto que, 
suspendendo o tributo, está impedida, excluída, afastada a sua cobrança, expressões, 
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para ela, de mesmo conteúdo, perfeitamente fiéis à literalidade da norma interpretada. 
Sabemos que todas as palavras constantes no texto legal não são supérfluas, possuindo 
cada uma delas significado que irá determinar os direitos e deveres daqueles para os 
quais a mesma é dirigida. Tratando-se de matéria de Direito Tributário, tal significado 
assume uma maior importância, principalmente no que se refere às modalidades de 
extinção, exclusão e suspensão do crédito tributário, visto que é o crédito o principal 
objetivo deste ramo do Direito, não se admitindo, pois, inexatidão em tal linguagem 
técnico-jurídica, máxime quando a legislação e a própria doutrina atribuem significados 
diferentes, nos termos do art. 111, do CTN, que dispõe, in verbis: 
"Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: 
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; 
II - outorga de isenção; 
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias". 
A obrigação pode ser principal e acessória e, segundo o CTN, a obrigação principal surge 
com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento do tributo ou penalidade 
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Urge, também, 
esclarecer que as circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus 
efeitos, ou as garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou que excluem sua 
exigibilidade, não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem, nos exatos termos do 
art. 140, do referido Código. Logo, a obrigação tributária está, quanto a sua origem, no 
campo da incidência, não incidência, imunidade ou anistia e o crédito tributário, quanto a 
sua exigibilidade, no campo da extinção, exclusão ou suspensão e, tratando-se do regime 
de trânsito aduaneiro, suspende-se a exigibilidade do crédito, não alterando-se com isso a 
natureza da sua obrigação, nos termos do Decreto-lei nº 37/66, art. 73, e Decreto nº 
91.030/85, art. 252, que assim dispõem: 
"Art. 73. O regime de trânsito é o que permite o transporte de mercadoria, sob controle 
aduaneiro, de um ponto para outro do território aduaneiro, com suspensão de tributos". 
"Art. 252. O regime especial de trânsito aduaneiro é o que permite o transporte de 
mercadoria, sob controle aduaneiro, de um ponto a outro do território aduaneiro, com 
suspensão de tributos". 
Possuindo os termos extinção, exclusão e suspensão distintos significados, não só 
vernaculares mas jurídicos, utilizar a expressão excluir o crédito com a conotação de 
impedir o pagamento temporariamente enquanto suspensa a obrigação, alegando que a 
palavra exclusão teria o significado de não cobrança, mesmo ocorrida a obrigação, não 
traduz o verdadeiro espírito da lei a ser aplicada à espécie, posto que, uma vez ocorrido o 
fato gerador, nasceu a obrigação, e, por se encontrar em regime aduaneiro a mercadoria, 
sob proteção especial, não se pagará o crédito, ou seja, o mesmo será suspenso, 
tornando-se exigível o seu pagamento apenas quando atingir a mercadoria o seu ponto 
de destino. Se fosse excluído o crédito, como defende a apelante, este não poderia ser 
mais exigido, uma vez que a exclusão possui a conotação de não cobrança definitiva em 
virtude de favor legal, vale dizer, a extinção da própria obrigação principal. 
Logo, o regime de trânsito aduaneiro suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos 
termos de que dispõem os regulamentos que regem a matéria, bem como o próprio 
Manual do Curso de Formação do Concurso de Auditor- Fiscal do Tesouro Nacional, 
conforme constante em fls. 105v, quando ensina aos participantes do referido curso, 
correspondente à segunda fase do certame, que o regime aduaneiro suspende o crédito 
tributário. 
Sendo o autor ainda parte legítima na lide, uma vez que dá notícia nos autos de que foi 
aprovado na Segunda Fase do Concurso, conforme Edital de Homologação nº 17, de 
26.07.95, nego provimento à remessa oficial e à apelação da União Federal, confirmando, 
assim, a sentença do juízo a quo. 
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É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 88.045-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: SEBASTIÃO ALVES DE ANDRADE 
Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF 
Advogados: DRS. VALDEMIR FERREIRA DE LUCENA E OUTROS (APTE.)  

MANOEL GILVAN CALOU DE ARAÚJO E SÁ E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA  

Processual Civil. Civil. Consignação em pagamento. Financiamento para aquisição de 
táxi. Comissão de permanência. Juros. Inexistência de propaganda enganosa. Multa 
contratual. 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, a aprecia 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. Alegação de exigência de comissão de permanência indevida que se repele, em 
contrato de mútuo, por ter sido ela devidamente ajustada e se encontrar sendo cobrada 
após a data do vencimento da dívida. 
7. Cobrança diferenciada de juros inexistente. Os juros cobrados não extrapolam o 
percentual ajustado. Não influência dos juros acordados em outros contratos e firmados 
por outra instituição bancária, embora filial daquela onde o ajuste discutido se firmou. 
8. Inexistência de propaganda enganosa. Simples entrevista em jornal, de modo genérico, 
não é propaganda. Negócio jurídico não firmado com base nas condições expostas na 
entrevista. Livre manifestação do devedor. 
9. Multa contratual ajustada e cobrada sobre o saldo devedor. Compatibilidade dessa 
exigência com o art. 52, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. 
10. Cláusulas contratuais elaboradas com clareza e sem contradições. Juros efetivos não 
podem ser interpretados como imodificáveis. Possibilidade de ser disposto em cláusula 
contratual que os juros fixados na origem do pacto podem ser alterados no curso da sua 
execução. 
11. Preliminares rejeitadas. Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos, entre as partes acima identificadas, 
decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento à apelação, nos termos do 
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relatório, voto do Relator e das notas taquigráficas, que passam a integrar o presente 
julgado. 
Custas, ex lege. 
Recife, 24 de outubro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente e 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 09/92, 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 R$ 140,75, 
correspondente à prestação inerente aos meses de 03/94 a 09/94; 
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) - o artigo 973, I, do Código Civil, em combinação com os artigos 890, 893 e seguintes 
do Código de Processo Civil, autoriza 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 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. 
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; 
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. 
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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 ministeria 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-las, 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 
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 
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dos juros quando descontado neste ato ou quando exigido 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 contratação, 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 era abusivo. 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 examinada, 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, p. 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 
Theotonio Negrão, 24ª edição, p. 539). 
A comissão de permanência exigida pela Caixa Econômica Federal não é indevida. Foi 
ela ajustada na cláusula 18 do contrato, assim redigida: 
"No caso de impontualidade na satisfação de qualquer obrigação, inclusive na hipótese do 
vencimento antecipado da dívida motivado pelas condições expressas na cláusula 20, o 
débito apurado na forma deste contrato ficará sujeito à comissão de permanência, 
calculada com base na composição dos custos financeiros de captação em CDB/RDB da 
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CEF, verificados no período de inadimplemento, e à taxa de rentabilidade de até 10% 
(dez por cento) ao mês, acrescido de juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês, 
que terão como base de cálculo o débito em atraso acrescido dos custos financeiros de 
captação em CDB/RDB da CEF". 
Como visto, a cobrança da comissão de permanência, após o débito se encontrar 
vencido, está sendo feita de acordo com o ajustado. Nada tem, conseqüentemente, o 
embargante a apresentar, no campo jurídico, contra tal exigência. 
Não há nenhum amparo jurídico para a pretensão do apelante de que a taxa de juros 
cobrada é maior do que a de outros financiamentos feitos pela CEF em outros Estados. 
O negócio jurídico examinado se regula pelo contrato a ele destinado. Hão de imperar, 
salvo solução tomada pelo órgão superior, as cláusulas específicas firmadas para a 
transação em questão. 
A diferença da taxa de juros apontada pelo apelante é decorrente da instabilidade do 
mercado financeiro e está vinculada à peculiaridade de cada relação contratual financeira. 
Improcede, também, a alegação em tal sentido. 
Não houve, por parte da CEF, propaganda enganosa. Uma entrevista dada a um jornal, 
primeiramente, não pode ser considerada propaganda. Em segundo lugar, o apelante 
firmou o contrato conhecendo todas as cláusulas a que se submetia, sem qualquer 
vínculo com as condições explicitadas na entrevista a que se refere. 
Não tem fundamento, portanto, a referida pretensão. 
No tocante à multa contratual, não há demonstração inequívoca de que tenha sido 
cobrada sobre o valor total do contrato. Houve, no curso da ação, silêncio a respeito. O 
que se entende das provas depositadas nos autos é que os cálculos do débito feitos pela 
CEF, a respeito da multa, obedeceram ao disposto na cláusula 19 do contrato: 
"Na hipótese de a CEF vir lançar mão de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, 
além do principal e encargos, a devedora pagará mais a multa correspondente a 10% 
(dez por cento) sobre tudo quanto lhe for devido, pena convencional devida, inclusive no 
caso de falência ou concordata, respondendo, ainda, pelas despesas judiciais e 
honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da dívida".  
Há de se cumprir a cláusula ajustada, compatível com o disposto no art. 52, § 2º, do 
Código de Defesa do Consumidor. 
Improcede, portanto, a pretensão em tal aspecto. 
Por último, não há, nas cláusulas 2ª e 10ª, contradição e nebulosidade na redação de 
seus termos. O fato da cláusula 2ª falar em taxa de juros efetiva e a 10ª expressar a 
possibilidade da mesma ser alterada não constituem elementos provocadores de 
interpretação contraditória. Taxa efetiva é a realmente praticada, a constante no mercado 
de capital. Logo, nada se choca com a possibilidade de ser alterada, conforme previsto na 
cláusula 10ª. 
Por todas as razões expostas, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 88.247-RN               

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: VANDA CARIELO VITAL BATISTA 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. JOSÉ SEGUNDO DA ROCHA E OUTROS (APTE.) E  

ROGER SALES SOBRINHO E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 
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Constitucional e Previdenciário. Ex-combatente que na ativa trabalhava na Marinha 
Mercante. Gratificação de férias. Resolução nº  053.6/88 do extinto INPS. 
1. A gratificação de férias prevista na Resolução nº 053.6/88 não tem amparo na 
Constituição Federal, nem na legislação infraconstitucional,  nem em convenção ou 
acordo coletivo de trabalho. 
2. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator 
e notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 21 de novembro de  1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Discute-se nos autos se é devida, ou não, aos ex-
combatentes, que na ativa trabalhavam na Marinha Mercante, a gratificação de férias 
prevista na Resolução  nº 053.6/88 do extinto INPS. 
O MM. Julgador monocrático julgou improcedente o pedido, por entender, 
essencialmente, que  "A circunstância de ao aposentado se garantir a percepção de 
proventos iguais aos vencimentos pagos na ativa não é capaz, sem dispositivo legal 
próprio, para legitimar o pagamento de férias, mormente quando estas forem previstas em 
convenção coletiva de trabalho, diploma de observância restrita às relações patrão-
empregado, sem forças para vincular as autarquias previdenciárias, entes que, por 
integrarem a Administração Pública, estão submissos à legalidade e à moralidade". 
Discordando do entendimento esposado pelo ilustre Juiz a quo, a autora interpôs a 
presente apelação, defendendo, em síntese, o direito à percepção da gratificação de 
férias. 
Devidamente intimada, a autarquia previdenciária apresentou contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A respeito da matéria ora discutida, esta 
Turma já se posicionou ao julgar a AC nº  88.442-RN, cujo Relator foi o eminente Juiz 
José Delgado. Colho, na íntegra, as razões do voto de Sua Excelência, adotando-as 
como fundamentação desta decisão, a saber:  
"A questão em exame cinge-se em verificar a existência de gratificação de férias, a qual 
estaria inserta na letra da Resolução INPS/ 053.6/88.   
Esta gratificação seria devida aos marítimos em atividade, beneficiando, por ato reflexo, 
os ex-combatentes que outrora pertenceram àquela categoria, e, ainda, os pensionistas 
destes.   
A resolução em comento assim está descrita:   
'1.1 - A remuneração devida aos ex-combatentes, amparados pelas Leis nºs 1.756/52 e 
4.297/63, deve corresponder a todas as parcelas decorrentes de contrato de trabalho de 
idêntico cargo, classe ou função da atividade a que pertenciam.  
2.1 - A gratificação de férias, com esta ou com outra denominação atribuída à vantagem 
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concedida ao paradigma em atividade, é devida ao ex-combatente amparado pelas Leis 
1.756/52 e 4.297/63, e deverá ser paga mediante declaração fornecida pela empresa a 
que pertencia o aposentado ou consoante o estabelecido em Convenção ou Acordo 
Coletivo de Trabalho da categoria, em sua data-base. (grifei)'.  
O pleito do apelante apóia-se no direito de isonomia entre os proventos dos servidores em 
atividade e os inativos e pensionistas, benefício este consagrado na CF/88, e 
anteriormente aplicado aos ex-combatentes da 1ª Grande Guerra Mundial que se 
enquadravam à Lei 1.756/52, regulamentada pelo Decreto nº 36.911/55. 
Com a documentação carreada aos autos, o apelante tenta provar que os marítimos em 
atividade possuem a sobredita gratificação, entretanto, o que apresenta, através da cópia 
da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, em sua cláusula décima terceira, é a 
aplicaþÒo do sistema especial de férias, concedido à categoria, fixado em 43 dias a cada 
06 (seis) meses, aos marinheiros dos navios de carga em geral. 
Trata-se de uma aparente prodigalidade, entretanto, observamos que a jornada de 
trabalho dos marítimos exige um sistema especial de férias, uma vez que, quando em 
atividade, aqueles trabalhadores atravessam grandes períodos longe do convívio dos 
seus.   
Agora o apelante vem exigir o mesmo tratamento dado aos marinheiros da ativa, verbis: 
'O argumento de que os aposentados estatutários, apesar de se aposentarem com 
proventos integrais, no entanto, não terem direito à percepção de férias, não pode 
prosperar...'. 
Tal tratamento aos aposentados, ex-combatentes e pensionistas, evidencia-se como 
impossível, restando, então, a hipótese da gratificação de férias, a qual estaria vinculada 
ao período de 43 dias, duas vezes por ano, do sistema especial de férias aludido. 
Após uma análise acurada dos documentos ínsitos aos autos, observa-se que o sistema 
de férias aludido não prevê nenhum incremento pecuniário sob o título 'fÚrias' aos 
marítimos em atividade, a não ser o adicional de férias, previsto na Carta Magna, em seu 
artigo 7º, inciso XVII. Este vem sendo pago regularmente ao apelante, pensionista de ex-
combatente. 
É pertinente ainda afirmar que o julgador deve estar atento ao sentido da norma, em 
confronto com a incidência pretendida por ela. Na hipótese, temos um conjunto de leis 
criadas com a finalidade de agraciar aqueles que colocaram-se em risco de vida para 
servir à Nação, em época de grave conflito bélico.  
Esse complexo de normas atingiu diversas classes de ex-combatentes, ou seja, os que à 
época serviam como integrantes das forças armadas, marinheiros de navios mercantes, 
recrutas temporários etc. 
In casu, o disciplinamento normativo foi dado pela Lei nº 1.756/52, regulamentada pelo 
Decreto nº 36.911/55 e pela Lei nº 4.297/63.  
A equiparação visada pelas normas acima atingiu e atinge aqueles abrangidos por elas, 
todavia existem hipóteses exclusivas dos trabalhadores em atividade, verbi gratia o 
adicional noturno, ou o de periculosidade, em face da própria intenção legal. 
Assim, torna-se mais estranho o pedido do apelante, quando o que se alcança de sua 
pretensão é, na verdade, a criação de uma gratificação que teria como fato gerador um 
sistema de férias devido, exclusivamente, aos que vivem de porto em porto, longe de 
casa, laborando em seu mister. 
A pretensão do apelante arrefece com a interpretação dada às normas citadas, 
eminentemente sociais por natureza, revelando, como princípio, a gratidão do País pelos 
atos daquelas pessoas. Todavia, não procede o uso deste mesmo princípio para 
obtenção de vantagens inexistentes ou cuja  criação teve como fim específico abranger 
circunstância isolada e delimitada à atividade laborativa. 
Neste sentir, a lição de Hans Kelsen: 
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'Na medida em que a Justiça é uma exigência da Moral, na relação entre a Moral e o 
Direito está contida a relação entre a Justiça e o Direito'. (Teoria Pura do Direito, p. 94). 
Tais as razões expendidas, nego provimento à apelação". 
Ante as razões acima elencadas,  considerando, principalmente, o precedente desta 
Egrégia Turma sobre a matéria sub judice, nego provimento à apelação, mantendo 
integralmente o decisum ora recorrido. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 88.432-RN  

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: JOSÉ FREIRE DA ROCHA  
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. JOSÉ SEGUNDO DA ROCHA E OUTROS (APTE.) E  

DJALMA ARANHA MARINHO NETO E OUTROS (APDO.)  
 
EMENTA  

Constitucional. Administrativo. Ex-combatente. Gratificação de férias. Inexistência de 
dispositivo legal. 
1. Não provada a existência no ordenamento jurídico pátrio de legislação que conceda a 
ex-combatente ou pensionista "gratificação de férias". 
2. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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, 7 de novembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: José Freire da Rocha, ex-combatente, 
aposentado pelo INSS, apela da sentença de fls. 39 a 44, que julgou improcedente ação 
ordinária onde objetivava o pagamento da gratificação de férias constante da Resolução 
INPS/053.6.  
O MM. Juiz monocrático concluiu pela inexistência do direito perseguido, aduzindo que só 
o fato de ao aposentado restarem garantidos estipêndios idênticos aos da ativa não lhe 
assegura, por extensão, o pagamento de férias, vantagem privativa de quem continua 
prestando serviços,  além do que, só poderia ter incluída em seus proventos parcela 
correspondente à remuneração de férias em dobro se expressamente determinado por lei.   
Em suas razões, alega que a argumentação de que as vantagens contempladas em 
convenção coletiva de trabalho não podem alcançar os trabalhadores inativos não pode 
prosperar, pois o direito do aposentado, ex-combatente, receber seus proventos como se 
na ativa estivesse consiste na percepção das vantagens conquistadas pela categoria em 
atividade, quer através de dissídios ou convenções coletivas de trabalho, além do direito 
do recorrente encontrar amparo  na Lei 1.756/52.  
Requer, portanto, seja reformada a sentença, concluindo pela procedência do pedido.  
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Sem contra-razões.  
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Discute-se, nestes autos, se o ex-
combatente, ou seus pensionistas, amparados pelas Leis 1.756/52 e 4.297/63, teriam 
direito a determinada "gratificação de férias", prevista na Resolução INPS/053.6. 
Argúi-se na inicial que, como o aposentado não pode gozar férias, teria direito a recebê-
las como gratificação, da mesma maneira como tem direito e já recebe o adicional (1/3), 
calculado sobre os 43 dias de férias e pago, regularmente, nos meses de fevereiro e 
agosto, pelo INSS. 
A autarquia argumenta que, a um exame da Resolução referida, conclui-se se tratar do 
que se chama  gratificação de férias; que é paga a todo o trabalhador e servidor  público 
na ativa, e que, por força da mencionada Lei 1.756/52, foi também estendida aos ex-
combatentes aposentados.  
O pagamento do adicional de 1/3 já está sendo efetuado normalmente pelo Instituto, 
como inclusive reconhece o autor na peça exordial. 
O que se denomina adicional de férias ou gratificação de férias foi instituído pelo art. 7º, 
XVII, da CF/88, como garantia do trabalhador, in verbis: "Gozo de férias anuais 
remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal". 
Parte autora e autarquia são concordes quanto à percepção, pelos ex-combatentes, do 
adicional de férias instituído pelo art. 7º, XVII, da CF. Contudo, o que a parte autora 
objetiva é a denominada "gratificação de férias", que, no seu dizer, não se confunde com 
o adicional de férias instituído pela Constituição . 
A documentação acostada aos autos não faz prova do alegado direito. Inexiste referência 
a qualquer texto  legal que ampare a pretensão, que tenha instituído tal gratificação. A 
pretensão inicial não pode prosperar, pois carente de embasamento legal no 
ordenamento jurídico pátrio. 
Por tais razões, nego provimento à apelação. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 88.944-PB      

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: SALOMÃO NEVES FILHO 
Apelada: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA-UFPB 
Advogados: DRS. NELSON LIMA TEIXEIRA (APTE.) E  

FRANCISCO DE ASSIS FILGUEIRAS ABRANTES E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA  

Administrativo. Reintegração de servidor celetista optante pelo FGTS. Impossibilidade. 
Sendo a estabilidade condição legal para a reintegração do servidor no cargo 
anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, é juridicamente 
impossível reintegrar servidor regido pela CLT e optante pelo FGTS, demitido em cargo 
público pelo RJU em 1988. 
 
ACORDÃO 
Vistos etc., decide  a Terceira Turma do Tribunal Regional da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a 
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integrar o presente julgamento. 
Recife, 7 de dezembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Salomão Neves Filho ajuizou ação ordinária na 1ª 
Vara Federal-PB contra a Universidade Federal da Paraíba - UFPB, objetivando ver 
reconhecido o seu direito de reintegração ao quadro de servidores da ré, no cargo de 
artífice de artes gráficas, do qual foi despedido em 1º de março de 1988. 
Esclarece que "foi contratado pela promovida em 1979 sob a égide da CLT e despedido, 
sem justa causa, em 1º.03.88". Fundamenta o pedido no art. 8º, VIII, da Lei 8.112/90, 
embora tenha sido afastado do emprego desde 1º.03.88, porque considera que a 
demissão foi imotivada e desobedeceu ao princípio da legalidade, constituindo ato nulo 
para todos os efeitos. 
Citada, a UFPB apresentou contestação, levantando preliminares de carência de ação, de 
prescrição e de coisa julgada. Esta última sob alegação de que igual pedido já fora 
julgado pela Justiça do Trabalho da 3ª Região (junta documentos). Pugnou ainda pelo 
indeferimento da inicial, na forma do art. 295, IV, do CPC, em face da prescrição. 
No mérito, requereu a improcedência do pedido. 
O MPF foi intimado, mas não se manifestou nos autos. 
O MM. Juiz rejeitou as preliminares, e, no mérito, julgou improcedente o pedido. 
O requerente, irresignado, apelou. 
A UFPB apresentou contra-razões. 
Os autos subiram a este Egrégio Tribunal, vindo-me conclusos por distribuição. 
 
VOTO  
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Salomão Neves Filho apela de sentença 
do MM. Juiz da 1ª Vara-PB, que julgou improcedente seu pedido de reintegração no cargo 
público correspondente ao emprego de artífice de artes gráficas junto à Universidade 
Federal da Paraíba - UFPB, de que foi dispensado em 1º.03.88, sem justa causa. 
O apelante serviu à UFPB no período de 10.09.79 a 1º.03.88, sob a égide da CLT e como 
optante pelo FGTS, consoante consta do documento II, anexo à inicial. Não era, pois, 
amparado pelo instituto da estabilidade. 
Argumenta, porém, que sua demissão foi imotivada e, portanto, constitui ato ilegal e nulo. 
Como, em princípio, o ato nulo não produz efeitos, entende ele manter-se juridicamente 
no emprego, desde o dia da demissão até a data da vigência da Lei 8.112/90, que o 
enquadraria no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos. 
Impossível retroagir os efeitos da Lei 8.112/90 para abrigar em seu regime o servidor 
celetista cujo contrato de trabalho foi rescindido em 1º.03.88. 
Além disso, a condição de optante pelo FGTS inviabiliza a pretensa reintegração do 
apelante. 
Precedente deste Tribunal, da lavra do ilustre Juiz Dr. José Delgado, resume: 
"EMENTA: Reclamação Trabalhista. Demissão (...) 
1. (...) 
2. É juridicamente impossível o pedido de reintegração relativamente ao optante pelo 
FGTS. 
3. (...) 
4. (...)" 
(Recurso Ordinário nº 063-PE, julg. 26.10.89) 
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Em realidade, o servidor, ao optar pelo FGTS, renuncia ao regime da estabilidade, e sem 
esta não se credencia à reintegração. O caput do art. 28, da Lei 8.112/90, mostra 
claramente que a reintegração é direito reservado ao servidor estável, verbis: 
"Art. 28. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente 
ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua 
demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as 
vantagens". 
Da bem fundamentada sentença de 1ª Instância, merecem destaque especial os tópicos 
21 e 22 a seguir transcritos: 
"Como a estabilidade pleiteada tem como único fundamento o art. 50, do Decreto nº 
94.664, de 23.07.1987, e o art. 18, do ADCT da Carta de 1988, extinguiu os efeitos 
jurídicos de todos os atos legislativos ou administrativos editados a partir da instalação da 
ANC, inexiste respaldo jurídico ao pleito, por manifesta incompatibilidade com a 
Constituição. Registre-se, nesse sentido, que a instalação da Assembléia ocorreu em 
1º.02.1987, quase seis meses antes da data de edição do mencionado decreto (Curso de 
Direito Constitucional, José Afonso da Silva, Malheiros, 9ª edição, p. 82). 
Por outro lado, segundo os ditames do art. 61, § 1º, inciso II, da CF, as leis que 
disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração 
direta e autárquica são de iniciativa privativa do Presidente da República, constituindo 
eventual interferência do Judiciário, nesse âmbito, em inconstitucionalidade. Assim, o 
atendimento ao pleito, não resta dúvida, corresponderia, na prática, à criação de cargo 
público em desconformidade com a Constituição, o que não é dado ao Judiciário 
proceder. Registre-se que a Lei nº 8.112/90 transformou em cargos apenas os empregos 
'ocupados' pelos servidores na data de sua publicação". 
Diante do exposto, resulta insustentável o pleito de reintegração do apelante. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL N. 1.165-PE  

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: MARTIN JOSEF PLESCHKO  
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogados: DRS. BORIS TRINDADE E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA  

Penal. Crime de tráfico internacional de entorpecentes. Processual Penal. Intérprete que 
atuou na fase de inquérito. Inexistência de impedimento para atuar também na instância 
criminal. 
- O CPPB, ao dispor sobre a atuação do intérprete (arts. 193, 279, 281), não impediu de 
atuar na instância criminal aquele que atuou, também, no inquérito.  
- Presentes as elementares do crime de tráfico internacional de entorpecentes (Lei 6.368, 
de 21.10.76, art. 12, c/c 18, I), inatacável é a sentença condenatória. 
- Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO  
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à 
apelação, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
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fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 06 de junho de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: O MM. Juiz Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária 
de Pernambuco, Dr. Antonio Bruno de Azevedo Moreira, assim resumiu o caso: 
"01.01 - O Ministério Público Federal denunciou Martin Josef Pleschko, alemão, solteiro, 
camponês, filho de Benediht Pleschko e Maria Pleschko, nascido em 31.07.56, natural de 
Buchen/Odenvald/Alemanha, portador do passaporte nº L0747225, expedido em 
22.10.93, na cidade de Buchen/Alemanha, residente em Bodigheimer Strasse, 11, 
Buchen, CEP 6967, atualmente recolhido ao Presídio Aníbal Bruno, nesta Capital, pela 
prática de atos tipificados no art. 12, c/c art. 18, I, da Lei nº 6.368/76. 
01.02 - Diz a denúncia, recebida em 14.12.93, que o acusado foi preso em flagrante, no 
dia 10.12.93, por policiais federais, no Aeroporto dos Guararapes, nesta Capital, quando, 
procedente de Fortaleza, havia desembarcado do vôo 165/VASP e se preparava para 
embarcar no vôo RG-1014, com destino a Nuremberg/Alemanha, tendo sido encontrados 
em seu poder, mais precisamente, dentro da cueca, três volumes ovóides envoltos em 
preservativos de borracha, todos contendo cocaína. Acompanha a denúncia a 
comunicação da prisão em flagrante e o inquérito policial instaurado. Arrolou a denúncia 
três testemunhas. 
01.03. - Citado, tendo o mandado e a denúncia sido vertidos para a língua alemã através 
de intérprete compromissada (fls. 25/26 e 29), através da mesma intérprete foi interrogado 
em juízo (fls. 34/35), quando já assistido por advogado constituído. Apresentada defesa 
prévia (fls. 38/43), em que se arrolaram quatro testemunhas e argüiram nulidades, 
analisadas e decididas por despacho (fls. 44) publicado no Diário Oficial do Estado, em 
19.01.94, e do qual o advogado de defesa tomou ciência, em 18.01.94 (fls. 45). Ouvidas 
as testemunhas Erasme Francisco Ferreira (fls. 75), Nara Lúcia Cavalcanti Coutinho (fls. 
76), Antonio Carlos Martins Moreira (fls. 77), Rinaldo José Prado Santos (fls. 78), Nelson 
Pereira Spinelli (fls. 79) e Petrucio José Luna de Aquino (fls. 80), as três primeiras 
arroladas na denúncia e as três últimas arroladas pela defesa, em 08.02.94, foi expedida 
Carta Precatória à Seção Judiciária do Estado do Ceará, de que tomaram conhecimento a 
defesa e a acusação na audiência (fls. 81). Impetrado habeas corpus liberatório em favor 
do acusado (fls. 115/117), prestei as informações (fls. 119/121). Designada audiência 
para ouvida da testemunha na Seção Judiciária do Ceará, foi intimado da referida 
audiência o advogado do acusado (fls. 134), tendo a Carta Precatória sido devolvida sem 
ouvida da testemunha por ausência da mesma e do advogado de defesa (fls. 158). 
Impossibilitada a realização da audiência de instrução e julgamento, designada para 
10.05.94, devido à greve dos Agentes de Polícia Federal, designei nova audiência para 
17.05.94, de que foram cientificados os advogados de defesa (fls. 186). Ingressou a 
defesa com petição (fls. 194/195). Na audiência de instrução e julgamento, a defesa 
argüiu preliminares, analisadas pelo MPF e decididas pelo Juiz. (fls. 216/217)". 
Após apresentadas razões finais pela acusação e pela defesa, o Juiz condenou o réu à 
pena de cinco (5) anos de reclusão, em regime fechado, e à pena de multa. 
Regularmente processado o recurso, subiram os autos e neste Tribunal vieram-me por 
distribuição. 
É o relatório. 
À douta  revisão. 
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VOTO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Em primeiro, atenho-me à manifestação 
da ilustre representante do MPF, Dra. Armanda Soares Figueiredo, no sentido de que os 
autos retornem ao Juízo de origem para que seja aperfeiçoada a intimação pessoal do 
réu, pois, a seu entender, não houve obediência às disposições contidas no art. 392, I, do 
CPPB. 
Entendo desnecessária a providência. A apelação não menciona, sequer, o aspecto 
suscitado pelo MPF, e, quanto ao fundamental, nenhum prejuízo restou para a defesa, 
vez que esta exercitou-se plenamente. Demais disso, estando preso o apelante, qualquer 
demora no processo e julgamento do recurso resultará em seu desfavor. 
O réu, por seu defensor, argüiu as seguintes nulidades: 
a) a citação seria nula porque o mandado continha algumas palavras em português, 
embora a denúncia houvesse sido vertida para o alemão; 
b) a intimação da audiência de interrogatório foi feita em 15.12.93, sendo o interrogatório 
procedido em 16.12.93, pela manhã, ferindo seu direito de ampla defesa; 
c) a intérprete não fora compromissada no tocante à feitura do flagrante e ao 
interrogatório do acusado; 
d) haveria nulidade no fato da intérprete que serviu na fase policial haver sido a mesma 
que prestou serviços na fase judicial. 
Quanto ao mérito, negou-se a existência de crime em face da alegação de inexpressiva 
quantidade de cocaína encontrada em poder do réu. 
Sobre tais nulidades, assim decidiu o Juiz sentenciante: 
"Não reconheço falha na citação feita ao acusado estrangeiro, eis que cópia da denúncia 
devidamente vertida para o idioma alemão acompanhou o mandado de citação. Além 
disto, nenhum prejuízo sofreu o acusado, que inclusive no ato de seu interrogatório esteve 
assistido por seu patrono constituído. Qualquer falha ou nulidade do interrogatório 
nenhuma conseqüência traz para o processo, vez que se trata de mera peça informativa 
para a denúncia. Quanto à indagação sobre a dependência ou não do acusado, foi feita, 
tanto que disse expressamente que começou a tomar contacto com a droga há cerca de 
dois meses e meio". (fls. 218) 
E continua: 
"É bem verdade que a defesa pretende ver excesso de prazo no fato da prisão haver sido 
efetuada em 10/12/93 e o interrogatório em 16.12.93. Ocorre que, tendo sido a prisão 
realizada numa sexta-feira, foi comunicada ao MM. Juiz plantonista no sábado (11.12.93), 
distribuída a ação para este Juízo na segunda-feira (13.12.93) e de logo designada a 
audiência para o interrogatório do acusado. Ainda no prazo para defesa prévia, adveio o 
recesso natalino da Justiça Federal, durante o qual foi apresentada. Logo após o recesso, 
em 13.01.94, proferi o despacho de fls. 44, onde analisei as nulidades argüidas pela 
defesa e designei audiência de instrução e julgamento para o dia 25.01.94, que acabou 
por não realizar-se devido à decretação de suspensão de prazos decretada pelo MM. Juiz 
Federal Diretor do Foro (fls. 57); foi adiada para 01.02.94, adiada novamente face à 
ausência do advogado constituído, para o dia 08.02.94, quando realizada. Não houve, a 
bem da verdade, excesso de prazo, mormente considerando que os prazos hoje são 
contados em dobro e que nenhum prejuízo trouxe para a defesa. A demora de então para 
cá deu-se devido ao pedido da defesa de ouvida de testemunha na Seção Judiciária do 
Ceará". (fls. 219) 
(...) 
"Outra alegação sem qualquer  respaldo legal ou jurisprudencial da defesa é a de que a 
intérprete  que funcionou na fase policial não poderia servir de intérprete na fase judicial. 
Inicialmente, é de se destacar que na fase policial (fls. 11), nomeada por portaria do 
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Delegado que presidiu ao auto de flagrante, a Sra. Hannelore Parteli Ribeiro assinou o 
termo de compromisso. Esta senhora é secretária do Consulado Alemão nesta Capital e, 
igualmente nomeada para servir de intérprete em Juízo, assinou termo de compromisso" 
(fls. 33). 
O nosso Código de Processo Penal vigente, no seu artigo 193, prevê a necessidade de 
intérprete apenas, e tão-somente, quando o acusado não falar a língua nacional, para o 
seu interrogatório. 
Já no art. 281, o mesmo Estatuto Processual equipara os intérpretes aos peritos, e entre 
os que não podem funcionar como tal (art. 279) não estão incluídos os que tenham 
servido de intérprete na fase policial. 
Ademais, não indicou a defesa nenhuma falha e, muito menos, nenhum prejuízo que a 
intérprete tenha causado ao acusado, na tradução e versão feitas. 
Vejo, dessa forma, inconsistentes as nulidades postas em relevo pela defesa, ainda mais 
pelo enunciado da Súmula 523 do STF, verbis: 
"No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só 
o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". 
No pertinente à alegação do réu de que a droga encontrada em seu poder destinava-se a 
consumo próprio, não parece verossímil. A quantidade de 180 g (cento e oitenta gramas) 
de cocaína se apresenta impossível de ser consumida por uma única pessoa em breve 
tempo. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL N. 1.221-PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: LUIZ CARLOS FERREIRA LIMA 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR. FRANCISCO JOSAFÁ MOREIRA (APTE.) 
 
EMENTA 

Penal. Crime de comercialização de aves silvestres. Lei nº 5.197/67, arts. 3º e 27. 
Apreensão de aves silvestres em poder do denunciado. Inexistência de prova de ato 
mercantil. 
A mera condução das aves não configura o delito. Pode constituir ato preparatório, ainda 
não punível. 
Absolvição por deficiência da prova. 
 
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, 3 de agosto de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Cuida-se de apelação interposta por Luiz Carlos 
Ferreira Lima, vulgo "Carlinhos das Araras", segundo a denúncia, contra sentença 
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proferida pelo MM. Juiz Federal da 8ª Vara-PE, que o condenou à pena de dois (02) anos 
de reclusão em virtude de ter sido preso em flagrante, no dia 19 de outubro de 1989, na 
cidade de Petrolina, neste Estado, quando comercializava papagaios e araras, espécies 
da fauna silvestre, infringindo, assim, as disposições normativas do art. 3º, c/c o art. 27, 
da Lei nº 5.197/67 (Código de Caça), com as modificações trazidas pela Lei nº 7.653/88. 
Aponta, de início, duas preliminares: nulidade da sentença por inapreciação das teses da 
defesa e nulidade da perícia, feita por um único perito, que não era oficial, nem prestou 
compromisso. 
No mérito, pede a reforma total da sentença, sustentando não estar ainda a sua conduta 
tipificada, visto tratar-se o artigo 8º da citada legislação de "norma penal em branco", além 
do que inexistem provas suficientes para uma condenação. 
Oferecidas as contra-razões, subiram os autos a este Egrégio Tribunal, cabendo-me por 
distribuição. 
Ouvido o MPF, este opinou pelo provimento parcial do recurso para reduzir-se a pena-
base que, em razão dos maus antecedentes do réu, excedeu em mais de um terço a pena 
mínima cominada ao crime. 
Pedi revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Insurge-se a apelação, em primeiro lugar, 
contra a sentença, dizendo-a omissa quanto à obrigatoriedade legal de exposição, em 
resumo, da acusação e da defesa, e pela inexistência de norma que tipifique a conduta 
descrita na denúncia, à falta de norma integradora do art. 8º, da Lei 5.197/67 (Código de 
Caça), que dispõe: 
"O Órgão Público Federal competente, no prazo de 120 dias, publicará e atualizará 
anualmente: 
a) a relação das espécies cujas utilizações, perseguição, caça ou apanha será permitida, 
indicando as respectivas áreas; 
b) a época e o número de dias em que o ato acima será permitido; 
c) a quota diária de exemplares cuja utilização, caça ou apanha será permitida. 
Parágrafo único. Poderão ser, igualmente, objeto de utilização, caça, perseguição ou 
apanha os animais domésticos que, por abandono, se tornem selvagens ou feras". 
E, por fim, argúi a nulidade da perícia e a conseqüente inexistência de prova para a 
condenação. 
Ao contrário do que afirmado, a sentença apelada tanto no relatório faz referência como 
na fundamentação refutou a tese da defesa sobre a falta de divulgação das espécies da 
fauna silvestre cuja comercialização é vedada, com o fato de que o acusado, comerciante 
de aves, sabe perfeitamente quais as espécies proibidas. 
Com todo respeito às manifestações expendidas acerca da interpretação do art. 8º, já 
transcrito, de ser norma em branco, vale o registro de que a citada norma trata da 
delimitação da "caça amadorística". 
Referem-se os autos, entretanto, ao crime de comercialização de aves silvestres e não à 
questão de "caça proibida". 
A denúncia delimitou a acusação feita ao ora apelante - fls. 2: 
"Em 19 de outubro de 1989, na estação rodoviária desta cidade, policiais federais 
autuaram e prenderam em flagrante o acima denunciado, encontrando em seu poder 
cerca de 39 papagaios e 26 araras, por ele comercializadas a um elemento identificado 
apenas como 'Paraíba', destinando-se o objeto da venda à cidade de Recife, neste 
Estado". 
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A r. sentença, coerentemente com a denúncia, entendeu consumado o crime previsto no 
art. 3º (comercialização), combinado com o art. 27, da Lei 5.197/67. 
Com efeito, dispõe o art. 3º, citado: 
"É proibido o comércio de espécies da fauna silvestre e produtos e objetos que impliquem 
na sua caça, perseguição, destruição ou apanha;" 
Por sua vez, o art. 27 da mesma lei de proteção à fauna tipificou e sancionou a conduta 
de comercialização de aves, nos seguintes termos: 
"Art. 27 - Constitui crime punível com pena de reclusão de 02 (dois) a 05 (cinco) anos a 
violação do disposto nos arts. 2º, 3º, l7 e 18 desta lei. 
A conduta, segundo o magistério dos irmãos Passos de Freitas, em comentários ao art. 
3º, citado, é o ato de comerciar espécies da fauna silvestre e de produtos e objetos para a 
caça, sendo, em todo caso, indispensável a prova pericial (Crimes contra a Natureza), RT, 
1990, p. 76. 
No caso, houve apreensão dos papagaios e araras. A realização de perícia era 
necessária para comprovar a materialidade do crime, através de requisição ao Instituto de 
Polícia Técnica ou mediante nomeação de duas pessoas idôneas, com habilitação técnica 
e prestação de compromisso - art. 159, § 2º, do CPP. 
O suprimento do corpo de delito direto só seria admissível se não tivesse havido 
apreensão das aves. 
A apresentação do laudo de fls. 90/92, quase 3 (três) anos depois, firmado por um único 
perito e não integrante dos quadros da Polícia Técnica ou Científica, sem nomeação pelo 
juiz e sem a prestação de compromisso, não pode ser considerada válida. 
A deficiência probatória decorrente da prova técnica, nas circunstâncias, ainda que se não 
a considere totalmente imprestável, mais avulta em meio aos outros elementos 
probatórios. 
A denúncia não descreveu pormenorizadamente o ato de comércio que o acusado teria 
realizado. A própria pessoa que teria comprado as aves para revendê-las em Recife é de 
existência duvidosa, mais parecendo "criatividade" do acusado. 
Os testemunhos dos policiais ouvidos em juízo não fazem a afirmação de que os 
pássaros apreendidos teriam sido vendidos pelo acusado. Eles reproduzem, tão-somente, 
a apreensão - fls. 105/106. As outras testemunhas nada informaram sobre o crime - fls. 
150 e 155/159. 
A condução de aves não é crime. Pode configurar-se ato preparatório, ainda não punível. 
Ora, não foi atribuído ao apelante outro crime se não o comerciar, do qual não há prova 
segura. 
Em conclusão, por ser incompleta ou deficiente a prova, voto no sentido de dar 
provimento à apelação para absolver o acusado na forma do art. 386 - VI, do CPP. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL N. 1.395-CE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelados: ADBEEL GOES FILHO E JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO 
Advogados: DRS. JOSÉ JÚLIO DA PONTE NETO E JOSÉ ALEXANDRE DANTAS 

(APDOS.) 
 
EMENTA 

Processo Penal. Recurso. Interposição pelo Ministério Público. Prazo. Intempestividade. 
- Tem fé de ofício a certidão dada pelo escrivão, no sentido de ter intimado o 
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representante do Ministério Público. 
- O prazo para recurso começa a correr a partir da intimação (art. 798, § 5º, do CPPB). 
- Recurso não conhecido face à intempestividade. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos etc.,  decide a 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do relatório e voto constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 09 de Novembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Apelação interposta pelo Ministério Público Federal 
contra sentença que absolveu os réus Abdeel Goes Filho e João Batista dos Santos Neto, 
com base no art. 386, III, do CPPB, ao argumento de que os delitos imputados aos 
indiciados não se tipificaram, por tratar-se de crimes impossíveis, face à inidoneidade do 
meio utilizado. 
É que foram denunciados como incursos nas penas dos arts. 171 e 299, do Código Penal, 
repectivamente, o primeiro pelo uso de declaração falsa e o segundo pela elaboração do 
documento usado. 
Em suas razões, insiste a Justiça Pública na comprovação da materialidade e autoria dos 
fatos narrados na denúncia. 
Contra-razões às fls. 265. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Conforme certidão aposta às fls. 241-v 
destes autos, o representante do Ministério Público foi intimado da sentença, pelo Diretor 
da Secretaria da 6ª Vara do Ceará, em 03 de maio de 1995, embora conste remessa dos 
mesmos ao órgão em 10 de maio de 1995. 
De toda sorte, o requerimento de apelação foi protocolado na Secretaria da Vara apenas 
aos 18 de maio, após escoado o prazo legal de cinco dias para interposição do recurso, 
quer se considere como dies a quo para contagem do prazo aquela data de ciência 
certificada pelo Cartório da Vara, quer se considere a data de remessa dos autos o termo 
de recebimento pela Exma. Procuradora da República. 
Destaco do parecer do DD. Procurador Regional da República, Dr. Ivaldo Olímpio, o 
seguinte trecho: 
"Acerca da fixação da efetiva intimação da sentença ao Ministério Público, Mirabete 
comenta que: 
'O Ministério Público tem direito à intimação pessoal, em qualquer processo ou grau de 
jurisdição (art. 20, V, da Lei Complementar nº 40/81 - LONMP). A intimação não se 
coaduna com o simples fato de se colocar o processo sobre a mesa do representante do 
Ministério Público ou, como acontece em inúmeras comarcas, nos escaninhos destinados 
aos advogados. Necessário e imprescindível é que o escrevente ou o próprio escrivão dê 
ao interessado ciência do ato processual que deve conhecer. Não se exige porém a 
averbação do ciente do Ministério Público quando intimado seu representante, bastando 
que se certifique nos autos a sua cientificação.' 
Ressalte-se ainda que a mera abertura de vista ao Ministério Público não substitui a 
intimação, nem seu simples ciente, em se tratando de prazo para a interposição de 
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recurso, nos moldes estabelecidos no art. 800, § 2º. 
'A rotina indica que a intimação será feita pelo escrivão, desde que esteja em cartório 
quem deva ser cientificado, devendo o serventuário certificar nos autos o fato de ter 
procedido à formalidade. 
A afirmação do escrivão, neste caso, merece fé pública, até prova contrária. (José Carlos 
Teixeira Giorgis, Prazos no Processo Penal, RJ: Aide, 1991, p. 21)'." 
Diante do exposto, não conheço do recurso, face à intempestividade do mesmo. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 48.036-AL  

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelantes:  GRO INDUSTRIAL MARITUBA LTDA. E OUTROS 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogado: DR. WELLINGTON DE SÁ BORBA PINTO (APTE.) 
 
EMENTA  

Constitucional e Tributário. Imunidade. COFINS. Combustíveis e derivados de petróleo. 
- A ampla imunidade conferida às operações efetuadas com combustíveis e derivados de 
petróleo impossibilita a exigência da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social - COFINS sobre elas incidente. 
- Precedentes das 1ª (AMS 45631-PE, Rel. Juiz Vladimir Carvalho (convocado), AMS 
47450-RN, por mim relatada, AMS 49605-AL, Rel. Juiz Francisco Falcão) e 3ª (AC 81693-
AL, Rel. Juiz Ridalvo Costa) Turmas. 
- Apelação provida. Segurança concedida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 28 de setembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SR. JUIZ CASTRO MEIRA: Agro Industrial Marituba Ltda. e outros, devidamente 
qualificados, impetraram a presente segurança contra ato do Sr. Delegado da Receita 
Federal em Maceió, visando a se eximirem do recolhimento da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS sobre suas operações com combustíveis 
e derivados de petróleo. 
A r. sentença julgou improcedente a ação. 
Inconformados, apelam os demandantes. Em síntese, argumentam que a referida 
contribuição tem natureza tributária e que, nos termos do art. 153, § 3º, da Constituição 
Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 03/93, as operações aludidas 
estão sujeitas apenas aos impostos referidos na norma constitucional. Pedem a reforma 
da sentença e a concessão da segurança. 
Com a resposta da apelada, subiram os autos, sendo-me distribuídos. 
É o relatório. 
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VOTO 
O SR. JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A r. sentença, da lavra do ilustre Juiz Federal 
Substituto Dr. Sérgio José Wanderley de Mendonça, denegou a segurança com os 
fundamentos que estão assim sintetizados: 
"A rigor, a correta exegese do multirreferido preceito, em razão de sua feição tributária, 
deve ter por diretriz a prevalência do interesse público sobre o particular. Se dito princípio 
influencia poderosamente a feitura da lei deve necessariamente influenciar na sua 
interpretação e aplicação. A tributação envolve interesse público, não sendo dado ao 
aplicador do direito praticar exegeses que conduzam a liberalidades e flexibilidades. Note-
se que o preceito em análise é daqueles que veiculam exceção, não comportando, 
jamais, interpretação extensiva. Da combinação dessas diretrizes exegéticas resulta claro 
que o preceito interpretado, ao fazer remissão aos impostos elencados nos artigos 153 e 
155, disse, apenas, que, dentre os numerosos impostos ali contidos, somente incidiriam o 
do inciso II, do art. 155, e os dos incisos I e II, do art. 153. Afora estes, nenhum outro 
imposto, dentre os contidos nos dois referidos artigos, poderá incidir sobre as atividades 
ou operações mencionadas. Se assim não fosse, não teria o menor sentido o legislador 
iniciar a redação do preceito com a expressão 'À exceção dos impostos' e, após, 
explicitamente, fazer referência aos arts. 153 e 155 que tratam de elencar os impostos da 
competência da União e dos Estados e Distrito Federal, respectivamente. 
A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS -, por ser 
contribuição e não imposto, está fora do rol dos arts. 153 e 155, daí porque é 
juridicamente possível a sua incidência em relação a operações sobre combustíveis. Não 
há, refriso, que se cogitar, na espécie, de aplicação do art. 155, § 3º, da Lei Maior". 
A abrangência da imunidade consagrada pela norma constitucional em comento tem 
como pressuposto a definição da natureza jurídica da contribuição social. A meu sentir, a 
Constituição Federal de 1988 não deixa dúvida de que ela está submetida ao regime 
jurídico tributário, na medida em que previu cinco espécies tributárias, sendo três delas 
(imposto, taxa e contribuição de melhoria) inseridas na competência comum das três 
esferas federativas e duas outras (contribuições e empréstimos compulsórios) na 
competência exclusiva da União. No tocante às contribuições, assim dispõe a 
Constituição Federal: 
"Art. 149 - Compete exclusivamente à União Federal instituir contribuições sociais, de 
intervenção do domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou 
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o 
disposto nos artigos 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, § 6º, 
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo". 
Em comentário a tal dispositivo, assim escreveu o eminente tributarista Sacha Calmon 
Navarro Coelho: 
"Todas as contribuições parafiscais, em três modalidades ou fins constitucionais, 
sujeitam-se às regras do Código Tributário Nacional, o atual e o que se lhe seguir, a ser 
editado necessariamente por lei complementar, a teor do art. 146, III, da CF. A sujeição 
das parafiscais ao CTN é expressa no art. 149, da Superlei. Com isso, corrigiu o 
constituinte de 1988 uma lacuna constitucional existente na Carta de 1967. Agora, como 
qualquer tributo, sujeitam-se ditas contribuições ao regime jurídico geral e básico de 
Direito Tributário, mormente no que tange à prescrição e à decadência, fonte de 
inesgotáveis dissídios judiciais em passado recente, porquanto entendiam não terem elas 
'natureza tributária', refugindo, por isso, à disciplina supraordenada do CTN. 
Hodiernamente, não há mais como discutir a questão. Tollitur quaestio. Perdeu relevo, 
tornou-se acadêmico saber se as contribuições parafiscais são ontologicamente tributo. 
Sendo e são, ou não sendo, é como se fossem, porquanto a legislação do Código 
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Tributário e os princípios fundamentais da tributação, tais como postos na Constituição, a 
elas se aplicam inteiramente. O regime jurídico é que verdadeiramente importa. Onde a 
mesma razão, a mesma disposição". (cfr. in Comentários à Constituição de 1988 - 
Sistema Tributário, Forense, 2ª ed., Rio de Janeiro, 1989, p. 44. Grifos do original). 
A natureza tributária das contribuições sociais já foi definida pelo Excelso Pretório, em 
voto proferido pelo eminente Ministro Moreira Alves, proferido no RE nº 146.733-9-SP, 
aqui invocado nas razões de apelação, nos seguintes termos: 
"Perante a Constituição de 1988, não tenho dúvida em manifestar-me afirmativamente. De 
fato, a par das três modalidades de tributos (os impostos, as taxas e as contribuições de 
melhoria) a que se refere o artigo 145 para declarar que são competentes para instituí-los 
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, os artigos 148 e 149 aludem a 
duas outras modalidades tributárias, para cuja instituição só a União é competente: o 
empréstimo compulsório e as contribuições sociais, inclusive as de intervenção no 
domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas. No 
tocante às contribuições sociais - que dessas duas modalidades tributárias é a que 
interessa para este julgamento -, não só as referidas no artigo 149 - que se subordina ao 
capítulo concernente ao Sistema Tributário Nacional - têm natureza tributária, como 
resulta, igualmente, da observância que devem ao disposto nos artigos 146, III, e 150, I e 
III, mas também as relativas à seguridade social previstas no artigo 195, que pertence ao 
Título 'Da Ordem Social'." 
(Recurso Extraordinário n. 146.733-9 - São Paulo. 
Resta examinar o teor do dispositivo constitucional consagrador da imunidade que ora se 
questiona: 
"Art. 155 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
.............................................................. 
§ 3º. À exceção dos impostos de que tratam o inciso II, do caput deste artigo e o art. 153, I 
e II, nenhum outro tributo poderá incidir sobre as operações relativas a energia elétrica, 
serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País". 
A leitura desse dispositivo leva ao seguinte entendimento: as operações relativas a 
energia elétrica, combustíveis líquidos e gasosos, lubrificantes e minerais do País gozam 
de imunidade em relação a todo e qualquer tributo, salvo os aí expressamente 
excepcionados. Ao contrário do que fez em relação às imunidades previstas no art. 150, 
VI, restrita a impostos, a imunidade ora instituída abrange todas as espécies tributárias. 
Esta Turma já teve oportunidade de enfrentar a questão, ao examinar a AMS 45.631-PE, 
Relator o eminente Juiz Vladimir Carvalho, que então me substituía, quando então 
decidiu: 
"Constitucional e Tributário. Natureza da contribuição social denominada COFINS. 
Isenção para as empresas que produzem álcool carburante. 
1. O enquadramento das contribuições sociais no capítulo do sistema tributário nacional e 
a observância, na sua criação, de regras típicas e específicas do tributo, as conferiram 
natureza tributária. 
2. As empresas que produzem álcool carburante estão isentas da COFINS, por força do  
3º, do art. 155, da Constituição. 
3. Apelação voluntária e remessa oficial improvidas". 
Colho no voto do ilustre Relator a seguinte passagem sobre a regra de imunidade ora 
focalizada: 
"Neste sentido, as operações relativas a combustíveis líquidos e gasosos, como é o caso 
das impetrantes, por força do  3º, do art. 155, estão desobrigadas do pagamento da 
COFINS, pela sua flagrante natureza tributária, visto o disciplinamento que à matéria 
conferiu o constituinte, da mesma forma que os Tribunais Regionais Federais vêm 
proclamando a isenção para as empresas que exploram a extração do mineral areia (4ª 
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Região, EDAMS 93.O4.17667-O-RS, Rel. Juiz Fábio Rosa), do minério de ferro (2ª 
Região, AMS 94.O2.O3636-9-ES, Rel. Juiz Clélio Erthal) e operam com a produção e 
venda de pelotas de minério de ferro (2ª Região, AMS 94.O1.O3637-7-ES, Rel. Juiz Henry 
Bianor Chalu Barbosa), cf. cópias trazidas aos autos pelas impetrantes". 
Mais recentemente, ao apreciar a AMS 47450/RN, por mim relatada, e  a AMS 49605/AL, 
Rel. Juiz Francisco Falcão, esta Turma ratificou: 
"Constitucional e Tributário. Imunidade. COFINS. Combustíveis e derivados de petróleo. 
- A ampla imunidade conferida às operações efetuadas com combustíveis e derivados de 
petróleo impossibilita a exigência da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social - COFINS sobre elas incidente. 
- Apelação provida. Segurança concedida". 
(Julgada em 25.04.95, DJU de 26.05.95). 
"Constitucional. Tributário. Imunidade. Combustível gasoso. Contribuição Social. Art. 155, 
§ 3º, da CF/88. 
- 'À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste artigo e o art. 153, I e 
II, nenhum outro tributo poderá incidir sobre operações relativas a energia elétrica, 
serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País'. 
- Apelo provido". 
(Julgada em 31.08.95, à unanimidade). 
Tem sido esse também o entendimento da Egrégia 3ª Turma desta Corte, que, ao julgar a 
AC 81693/AL, Rel. Juiz Ridalvo Costa, em sessão de 24.08.95, assim proclamou: 
"Constitucional. Tributário. FINSOCIAL e COFINS. Imunidade para as empresas que 
produzem álcool carburante. 
- O FINSOCIAL e a COFINS não incidem sobre parcelas decorrentes da venda de álcool 
para fins carburantes, em face do disposto no § 3º, do art. 155, da CF". 
(DJU de 08.09.95). 
Mantenho essa orientação. Não resta dúvida, a meu ver, de que a ampla imunidade 
conferida às operações efetuadas com combustíveis e derivados de petróleo impossibilita 
a exigência da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS sobre 
elas incidente. 
Isto posto, dou provimento à apelação para reformar a r. sentença e conceder a 
segurança. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 48.872-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelados: IVONEA DE CARVALHO MOURA E OUTRO 
Advogados: DRS. BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO E OUTROS (APDOS.) 
 
EMENTA  

Tributário. Perdimento de bens. Decreto-lei nº 1.455, de 07.04.76. 
1. O art. 23, incido II, do Decreto-lei nº 1.455, de 07.04.76, considera como dano ao erário 
as infrações relativas às mercadorias importadas e abandonadas por mais de 60 
(sessenta) dias da data da interrupção do despacho por ação ou omissão do importador, 
consecutindo na pena de perdimento da mercadoria (parágrafo único). 
2. Inadequação da norma positivada à situação fática descrita nos autos. 
3. Ausência do animus dos impetrantes abandonarem os veículos usados que pretendiam 
importar. 
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4. Apelação e remessa oficial improvidas. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, entre partes acima identificadas, decide 
a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar 
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 6 de junho de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Ivonea de Carvalho Moura e Delmo de Carvalho 
Moura impetraram ação mandamental preventiva contra o Ilmo. Sr. Inspetor da Receita 
Federal no Porto do Recife, objetivando o repatriamento de veículos importados. 
Aduzem que impetraram mandado de segurança perante a 2ª Vara da Seção Judiciária 
de Pernambuco, com vistas a obterem decisão judicial para a importação de dois veículos 
usados. 
Após obtidas as autorizações de importação, sobreveio uma sobretaxação, arbitrando-se 
valor superior ao que haviam sido adquiridos, impossibilitando o recolhimento da 
importância suplementar. 
Agora, pretendendo voltar para os Estados Unidos, requerem o repatriamento dos bens, 
haja vista o justo receio de perdê-los, através do praceamento pelo Fisco, conforme o 
Decreto-lei 1.455, de 07.04.76. 
Liminar deferida, parcialmente, para determinar que a autoridade impetrada suspenda 
eventual procedimento administrativo que vise a aplicar a pena de perdimento dos bens 
indicados. 
A autoridade impetrada afirma que não foi exibida a guia de importação dos veículos. 
Além disso, o art. 516, do Regulamento Aduaneiro, que regulamentou o art. 23, do 
Decreto-lei l.455/76, prevê, expressamente, a pena de perdimento da mercadoria em 
casos de abandono por mais de 60 (sessenta) dias. 
Parecer do Parquet Público Federal pela denegação da segurança, vez que, para que 
ocorra a aplicação da pena de perdimento de bens, é necessário que ocorra 
procedimento administrativo. 
Segurança concedida em lª Instância, por entender o eminente Magistrado que constitui 
abuso de poder e ilegalidade a instauração de processo administrativo quando não 
preenchidos os requisitos legais que dêem amparo a esta pena. Determinou, ainda, a 
sustação do processo administrativo e as providências necessárias ao repatriamento dos 
veículos. 
Recurso de apelação apontado nos autos. Sem contra razões. 
É o relatório. 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Não merece reforma a decisão atacada. 
Os impetrantes adquiriram do exterior veículos usados que, por conta da decisão 
denegatória de segurança, não foram liberados, encontrando-se sob a guarda da 
alfândega no Porto do Recife. 
Ocorre que o artigo 23, inciso II, do Decreto-lei 1.455, de 07.04.76, prevê que considera-
se dano ao erário as infrações relativas às mercadorias importadas e abandonadas por 
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mais de 60 (sessenta) dias da data da interrupção do despacho por ação ou omissão do 
importador, consecutindo na pena de perdimento da mercadoria (parágrafo único). 
Observando, atentamente, a norma positivada acima descrita, não encontro adequação à 
situação fática descrita nos autos, vez que o Decreto-lei 1.455/76 objetiva dar destinação 
a bagagem procedente do exterior e mercadorias estrangeiras que causem dano ao 
erário. 
Por outro lado, não é vislumbrável o animus dos impetrantes abandonarem os veículos. 
Ao contrário,   o que se verifica é que os mesmos objetivavam a importação e 
desembaraço dos bens, o que se comprova pelo mandamus impetrado anteriormente e o 
recolhimento dos tributos relativos à importação dos veículos. 
Ressalte-se, ainda, que o mandado de segurança no qual se discutia a liberação das 
guias de importação não teve seu mérito analisado, sucumbindo os autores pela ausência 
de "prova processualmente idônea" da aquisição dos bens. 
Assim, é inaplicável a pretensão da administração alfandegária aplicar a penalidade de 
perdimento dos bens, sendo devido o repatriamento dos veículos, conforme postulado na 
exordial. 
Comungo com o pensamento esposado pelo eminente Magistrado a quo, do qual 
destaco: 
"Por isso, totalmente incabível a pretendida aplicação da pena de perdimento aos 
referidos veículos, mesmo porque, conforme a legislação que trata do assunto, 
igualmente citada nas informações da DD. autoridade impetrada, a pena de perdimento 
somente é cabível quando a importação é efetuada sem a respectiva guia  e a mercadoria 
é abandonada pelo importador, situações essas, à evidência, não ocorridas, porque, 
como já demonstrado, as guias de importação existem, por r. decisão judicial, e, ao invés 
de abandonar aqueles veículos, os impetrantes recolheram os impostos, com base na 
liminar deste Juízo, e vêm, tenazmente, lutando pelo respeito ao direito de propriedade 
sobre os mesmos, direito este assegurado no texto constitucional (art. 5º, XXII)". 
Por fim, o apelo da União Federal não acrescenta qualquer argumento, além da remissão 
às informações prestadas pela autoridade impetrada. 
Diante do exposto, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 48.921-CE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ-UFC 
Apelada: ANTÔNIA MARNOIDE DE FERREIRA DE ALENCAR 
Advogados: DRS. ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE E OUTROS (APTE.) E  

CASSIUS CLAY LEMOS DE CARVALHO E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA  

Ensino superior. Estudante nomeado para cargo em comissão. Transferência. Abuso. 
- Aluno do curso de Medicina da Universidade de Pernambuco nomeado para exercer 
cargo em comissão na Secretaria de Saúde do Município de Fortaleza. 
- Demonstração de tentativa de burla ao sistema de acesso universitário, na medida em 
que, ao tempo da nomeação, já era a impetrante servidora do quadro de pessoal efetivo 
da Prefeitura, bem como não houve comprovação de que a mesma residia na capital 
pernambucana. 
- Estudante em início do curso universitário. Inocorrência de consolidação da situação 
fática em decorrência da liminar. Ressalva do direito à conclusão do semestre, que não 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

deve ser bruscamente interrompido. 
- Apelação e remessa oficial parcialmente providas. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, para denegar a 
segurança, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 09 de novembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Apela a UFC - Universidade Federal do Ceará de 
sentença concessiva de segurança prolatada pelo MM. Juiz da 6ª Vara Federal da Seção 
Judiciária daquele Estado em mandamus impetrado por Antônia Marnoide de Ferreira de 
Alencar. 
O decisório monocrático entendeu inadmissível o ato da Universidade consistente em 
indeferir o pedido de matrícula da impetrante no curso de Medicina da instituição de 
ensino, formulado com respaldo no fato de ter a requerente sido nomeada para exercer o 
cargo em comissão de Chefe de Serviço de Apoio Técnico-Administrativo da Secretaria 
de Saúde do Município de Fortaleza, ensejando sua transferência da Universidade de 
Pernambuco para a UFC. 
A apelante argumenta que "a transferência tem amparo legal somente quando se tratar de 
servidor público federal ou membro das Forças Armadas, bem como seus dependentes, 
quando mudem de residência por motivo de transferência ou remoção ex officio" (fls. 67). 
Houve remessa oficial. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A matéria não é nova nesta Casa. 
Postulou a impetrante a transferência do seu curso de Medicina da Universidade de 
Pernambuco para a do Ceará, em razão de ter sido nomeada para exercer cargo 
comissionado junto à Secretaria de Saúde do Município de Fortaleza. 
Juntou documentos comprovando a sua nomeação, através do Ato nº 1.245/94, 
devidamente publicado no Diário Oficial daquele Estado (fls. 11), bem como extratos de 
pagamento (contra-cheques) referentes aos meses de março a junho de 1994. 
Esta Turma, em diversas oportunidades, tem manifestado seu entendimento favorável a 
tal pretensão, observando sempre o que dispõe o art. 99, da Lei nº 8.112/90, que dispõe: 
"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". 
Nesse sentido: 
"Ensino superior. Servidor municipal. Transferência. 
- Estudante da UFPB nomeado para exercer cargo em comissão na Vice-Prefeitura de 
Fortaleza tem direito a transferência para idêntico curso oferecido pela UFC. 
- Aplicação analógica do art. 99, da Lei 8.112/90. 
- Apelação e remessa oficial improvidas. Sentença concessiva da segurança mantida". 
(AMS 42578/PB, por mim relatada, j. em 24.05.94, DJU de 12.08.94.) 
De igual modo, em detrimento das alegações da apelante, tem assegurado este órgão 
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fracionário a todos os servidores, não só a partir da edição do Regime Jurídico Único, 
mas também em relação ao antigo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União (Lei 
1.711/52), o direito à transferência de curso, na hipótese de que se cuida, quer sejam eles 
federais, estaduais ou municipais, em obediência ao princípio constitucional da isonomia. 
Ocorre, porém, que a situação fática posta nos autos não se coaduna com os 
precedentes já examinados e deferidos por esta Turma. 
É que - como bem salientou a ilustre representante do Parquet Federal, Dra. Nilce Cunha 
Rodrigues, no parecer de fls. 49/54 - a impetrante não fez prova de que era domiciliada 
em Recife/PE, ao tempo da sua nomeação. Na peça vestibular, aliás, verifica-se que 
indica a sua residência e domicílio como sendo na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. 
Com relação, também, à situação funcional - Chefe do Serviço de Apoio Técnico-
Administrativo -, a investidura na função comissionada não ensejou mudança de sede. A 
apelada já era servidora da Prefeitura de Fortaleza, ocupando o cargo de Agente 
Administrativo, sob matrícula nº 23.218, conforme faz prova o próprio ato de nomeação, 
exarado pelo dirigente daquele Poder Municipal, em 10.03.94, anexado, por cópia, às fls. 
11. 
Lamento observar que a presente ação mandamental está sendo utilizada de modo 
indevido, frustrando o caráter seletivo do vestibular unificado. A impetrante, para fugir à 
maior concorrência no processo seletivo realizado na capital cearense, preferiu submeter-
se às provas na UPE, onde provavelmente seria maior a probabilidade de sua aprovação. 
Até aí, tudo bem. É o exercício do seu direito. Todavia, não pode o Poder Judiciário servir 
de instrumento para criar situações anômalas, como esta, criando privilégios para os mais 
espertos e tumultuando a vida acadêmica com transferências artificiais. 
Preocupa-me o efeito-demonstração de situações como esta. Outros agentes 
administrativos poderão trilhar o mesmo caminho e criar graves dificuldades ao já difícil 
funcionamento das instituições universitárias. Não reconheço, no caso, a consolidação de 
uma situação fática em decorrência da liminar, já que se trata de estudante em início do 
curso universitário. Vejo manifesto prejuízo institucional. Exemplos como esse não devem 
proliferar. 
Ressalvo, apenas, o direito à conclusão do presente semestre, que não deve ser 
bruscamente interrompido. 
Por todo o exposto, dou parcial provimento à apelação e à remessa oficial para denegar a 
segurança, ressalvando apenas o direito à conclusão do presente semestre. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 49.115-CE  

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SEÇÃO DO CEARÁ 
Apelado: JOSÉ OSMAR DE OLIVEIRA 
Advogados: DRS. MANOEL OSVALDO FLORÊNCIO BATISTA E OUTROS (APTE.) E  

PEDRO MAIA E OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA  

Constitucional. Assessor de Desembargador de Tribunal de Justiça. Exercício da 
advocacia. Incompatibilidade. 
- É plenamente válida a decisão administrativa emanada da Seccional Cearense da OAB - 
Ordem dos Advogados do Brasil, no sentido do licenciamento ex officio, do Quadro de 
Advogados, de Assessor de Desembargador do Tribunal de Justiça daquele Estado, 
tendo em vista a incompatibilidade prevista no art 28, da Lei nº 8.906/94. 
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- Apelação provida. Sentença reformada. Segurança denegada. Liminar cassada. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório, voto 
e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado. 
Recife, 10 de agosto de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SR. JUIZ CASTRO MEIRA: A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Ceará apela 
da sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da 8ª Vara daquele Estado, que concedeu a 
segurança impetrada pelo advogado José Osmar de Oliveira contra ato do Conselho 
Secional Cearense da OAB que o licenciara ex officio, sob a alegação de 
incompatibilidade para o exercício da advocacia, nos termos dos arts. 83 e 84, do antigo 
Estatuto da OAB (Lei 4.215/63), por estar investido nas funções de Assessor de 
Desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça do Ceará. 
A r. sentença fundamentou a concessão da ordem no art. 5º, XIII, da Constituição Federal, 
que assegura a todos o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas 
as qualificações profissionais que a lei estabelecer, entendendo não recepcionados pela 
vigente ordem constitucional os dispositivos legais suso-indicados. 
Esclarece a apelante que a situação do apelado já fora discutida no Conselho Secional, 
quando admitido como assessor do Des. José Maria de Melo. Todavia, tratava-se de 
relação empregatícia, regida pela CLT. Não era funcionário do Tribunal de Justiça, nem 
figurava regularmente na sua folha de pagamento. Já agora o impetrante, ora apelado, é 
funcionário do Poder Judiciário, situação incompatível com o exercício da advocacia, 
proibição que vinha desde a Consolidação do Decreto nº 22.478, de 20.02.33, retornou na 
Lei nº 4.215/63 (art. 84, VIII) e está presente no atual Estatuto (Lei nº 8.906/94, art. 28, 
IV). 
Citando Antonio Arnaud, argumenta que o exercício da advocacia é incompatível com 
qualquer atividade ou função que diminua a independência e dignidade da profissão. 
Transcreve os arts. 5º, XIII, e 22, XVI, da Constituição Federal, e os arts. 27 e 28, IV, da 
Lei nº 8.906/94. Argumenta que o conceito de incompatibilidade é o mesmo, antes e 
depois da nova Carta Política. Transcreve, em socorro de sua tese, ensinamentos de 
Celso Ribeiro Bastos, José Cretella Júnior e Paulo Luiz Neto Lobo, pedindo a reforma da 
sentença. 
O apelado ofereceu contra-razões. 
Inicialmente, assinala que o art. 5º, XIII, está em harmonia com o art. 6º, da mesma 
Constituição Federal, que inclui o direito ao trabalho entre os direitos sociais. Argumenta 
que o limite para o exercício profissional está restrito à qualificação profissional, sendo 
írrita e nula a disposição legal que for além de tal exigência. Cita Adriano Pinto, Wolgran 
Junqueira Ferreira, Ives Gandra da Silva Martins e Celso Bastos, criticando o espírito 
corporativista da legislação sobre profissões, que entende inconstitucional. Reporta-se 
ainda a acórdão desta Corte (AMS 162-CE, Rel. Juiz José Delgado) e pronunciamentos 
da Suprema Corte (RTJ 58/278, 89/367, 110/937 e RDA 161/122). 
Alega que o recurso tem apenas um fundamento histórico, que dá a imagem 
corporativista na nobre instituição, cujas raízes se acham no direito alienígena sem 
compromisso com o regime democrático.  
Argumenta, por fim: 
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"A prevalecer a tese da apelante, estariam incompatíveis para o exercício da advocacia , 
mesmo em causa própria, os dirigentes da OAB, a nível nacional e  regional, por força do 
disposto no art. 28, III, da Lei nº 8.906, de 04.07.94 (Estatuto da Advocacia e da OAB)". 
 
VOTO 
O SR. JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): O apelado exerce as funções de Assessor de 
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. A meu ver, não tem maior 
relevo examinar-se aqui se tal função anteriormente era regida pela CLT, como diz a 
apelante, ou se sempre se manteve como agora, conforme assegura o apelado. É que a 
Administração pode anular seus próprios atos, respeitados os direitos adquiridos, nos 
termos do enunciado da Súmula 473, do Egrégio Supremo Tribunal Federal. No caso de 
reconhecer-se a incompatibilidade, poderia o Conselho da OAB promover de ofício o 
licenciamento do profissional, enquanto permanecer o vinculo funcional. 
A questão foi resolvida pelo ilustre sentenciante em sentença de cuidadosa elaboração, 
com a seguinte ementa: 
"Constitucional. Livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 
qualificações profissionais que a lei estabelecer. Art. 5º, XIII, da CF. Não recepção dos 
arts. 83 e 84 da Lei 4.215/63 (Estatuto da OAB), editada sob a égide da Constituição 
Federal de 1946. 
1. A Carta Magna vigente assegura a todos o livre exercício de qualquer trabalho, ofício 
ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (art. 5º, XIII), 
daí por que as normas infraconstitucionais não têm a potestade de criar-lhe condições, 
limites ou restrições que a Constituição não positivou, sob  pena de se obstacular, por via 
normativa inferior, a efetividade das disposições da Lex Legum. 
2. As interdições ao exercício da atividade advocatícia são somente aquelas que a 
Constituição Federal expressamente estabeleceu. 
3. Não recepção dos arts. 83 e 84 da Lei 4.215/63 (Estatuto da OAB), editada sob a égide 
da Constituição Federal de 1946. 
4. Ao cogitar da aplicação de normas constitucionais, não deve o Juiz prender-se a 
entendimentos que lhes são subalternos, como a interpretar a Carta Magna  a partir da 
normatividade inferior, quando a atitude hermenêutica deve guiar-se por diretriz oposta, 
contrasteando a norma legal com os ditames da Constituição e dando prevalência a estes 
em caso de qualquer conflito. 
5. Segurança concedida". 
O art. 5º, XIII, da Constituição Federal, assim preconiza: 
"É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 
profissionais que a lei estabelecer". 
Tal dispositivo, interpretado de modo literal e isolado pelo ilustre Sentenciante, levou-o a 
entender que os arts. 83 e 84 da revogada Lei nº 4.215/63 não teriam sido recepcionados 
pela atual Carta Política (assinalo que à época em que foi proferida a sentença já se 
achava em vigor a Lei nº 8.906, de 04.07.94. Esse fato, entretanto, não modifica os 
termos da controvérsia, tendo em vista que a vedação legal persistiu no novo Estatuto). 
Para o digno prolator da sentença, o limite à liberdade de exercício profissional reside 
apenas na exigência de qualificação profissional, que, no caso, é a graduação em Curso 
de Direito, em Faculdade oficial ou reconhecida, e a aprovação no processo seletivo 
específico. Reconhece como limites apenas as exclusões previstas na Constituição, como 
a dos Magistrados, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública. Quanto aos 
funcionários públicos, proclama que estão impedidos de exercer a advocacia apenas 
contra a entidade a que pertencerem, vedação que se fundamenta no dever de lealdade 
para com a Administração Pública, que é um dos apanágios dos seus servidores. 
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Não obstante o respeito pela cultura jurídica demonstrada pelo douto Magistrado, tenho 
que a interpretação acolhida não foi a mais adequada. 
A Constituição Federal, ao tempo em que enfatizou o princípio da liberdade profissional, 
também elevou a advocacia ao nível de função essencial à administração da Justiça. A 
indispensabilidade para o exercício profissional acarreta limitações para o desempenho 
da nobre função que, fora das hipóteses constitucionais, sempre foi tida como 
incompatível para certas profissões, como os militares, os policiais ou os servidores do 
Poder Judiciário, como é o caso do impetrante, ora apelado. A propósito, lembra Paulo 
Luiz Neto Lôbo: 
"Os impedimentos e incompatibilidades existem em todas as legislações do mundo sobre 
a advocacia, desde quando o Imperador Justino, de Constantinopla, no século VI, 
estruturou legalmente a profissão" (Comentários ao Novo Estatuto da Advocacia e da 
OAB, Brasília Jurídica, 1994, p. 103). 
Poderia o Congresso Nacional legislar nesse sentido? Parece-me induvidosa a resposta 
positiva. Ao mesmo tempo em que a Constituição proclamou o princípio da liberdade 
profissional, inscreveu entre as atribuições privativas da União legislar sobre "organização 
do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões". 
A competência legislativa para dispor sobre profissões não está restrita à qualificação 
profissional. É mais ampla. Alcança também as condições para o exercício de 
determinada profissão. Desse modo, a Lei nº 4.215/63 fora recepcionada pelo atual 
Estatuto Supremo, como a atual Lei nº 8.906/94 não padece de qualquer 
inconstitucionalidade ao assim dispor: 
"Art. 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes 
atividades: 
............................................................ 
IV - ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a qualquer órgão 
do Poder Judiciário e os que exercem serviços notariais e de registro;" 
Foi, assim, mantida a vedação, já existente no antigo Estatuto (art. 84, VIII), para o 
exercício da advocacia por servidores do Poder Judiciário. Sobre as razões que levaram o 
legislador a estabelecer tal restrição, assim escreve Paulo Luiz Neto Lôbo: 
"Destarte, mantiveram-se as hipóteses clássicas ou tradicionais relacionadas a cargos e 
funções que, por sua natureza, são incompatíveis com o exercício da advocacia, não só 
por insuperável conflito de interesses, mas por fortes motivações éticas, nestes casos 
quando a função importa exercício de poder decisório relevante, afetando o princípio da 
igualdade de oportunidades profissionais" (Ob. e loc. cit). 
Argumenta o apelado que o acolhimento da tese da apelante implicaria reconhecer a 
incompatibilidade do exercício da advocacia pelos dirigentes da OAB, pela possibilidade 
de captação de clientela, falta de liberdade para o exercício da profissão e prestígio junto 
ao Poder Judiciário. Ainda que sejam procedentes tais fundamentos, é de reconhecer-se 
que seria paradoxal exigir-se do profissional que, para galgar as posições de proa nos 
seus órgãos diretivos,  visse-se obrigado a dela afastar-se... Observe-se, entretanto, que 
a eventual incompatibilidade em nada beneficiaria o apelado, já que nesse processo não 
está em causa o exercício da advocacia por dirigentes da OAB, mas por servidor do 
Poder Judiciário. 
Em suma, entendendo plenamente válida a decisão administrativa impugnada, dou 
provimento à apelação e à remessa oficial, para reformar a sentença e denegar a 
segurança, cassando a liminar. 
Custas pelo apelado. 
É como voto. 
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APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 49.433-PB 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelantes: HERMANO COUTINHO DE MORAIS E OUTRO 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. EVERALDO MORAIS SILVA E OUTRO (APTES.) E  

JOSÉ WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Constitucional e Processual Civil. Mandado de Segurança. Ato disciplinar. Sindicância e 
processo administrativo. Direito de defesa. 
- É cabível o mandado de segurança contra ato disciplinar, para exame da legalidade 
deste, que inclui a observância das formalidades essenciais do processo administrativo. 
- Se a sanção administrativa disciplinar resultou de processo administrativo que se seguiu 
à instauração de sindicância, possíveis vícios desta não contaminam o ato punitivo. 
- O fato de ser um membro da comissão do processo administrativo ocupante de cargo 
comissionado não invalida o processo, especialmente em se tratando de servidor estável. 
- Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO  
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à 
apelação, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 27 de junho de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: O Juiz Federal denegou a segurança, por entender 
que na sindicância, como processo prévio, não se exige a observância de formalidades 
próprias do processo administrativo. E que em sede do mandado de segurança, o 
Magistrado aprecia apenas os fatos escudados em prova documental oferecida com a 
impetração. 
Apelaram os impetrantes. 
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): Este caso já esteve neste Tribunal. O Juiz 
indeferiu liminarmente o writ, e a sentença foi anulada por acórdão da lavra do Juiz 
Ridalvo Costa (fls.543/547). 
É cabível o mandado de segurança contra ato disciplinar, para exame da legalidade 
deste, que inclui a observância das formalidades essenciais do processo administrativo. 
Correta, pois, a decisão que anulou a sentença. 
Processado o feito, informou a autoridade impetrada sustentando a inocorrência de 
nulidade, posto que, tendo o sindicante verificado a possibilidade de aplicação de 
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suspensão superior a 30 dias, não chegou a concluir a sindicância, tendo sido instaurado 
o processo administrativo, no qual foram observadas as formalidades essenciais. 
Diz a autoridade impetrada: 
"No Processo Disciplinar, os trabalhos de apuração somente foram iniciados após a 
comunicação aos servidores-impetrantes da instalação da Comissão de Sindicância, 
tendo o segundo impetrante sido comunicado em 08.09.92, conforme fls. 233, e o primeiro 
impetrante somente em 19.10.92, por se encontrar em gozo de férias, fls. 256, o que 
objetivou, inclusive, a suspensão dos trabalhos de apuração, como pode se observar às 
fls. 235. 
Na fase de instrução, foram os indiciados, ora impetrantes, notificados de todas as datas 
designadas para colheita dos depoimentos e diligências, facultando-lhes o 
acompanhamento, o que pode ser constatado às fls. 281/284; 292/293; 303/304; 316/317. 
Finalmente, após ultimação da instrução, às fls.380/384, foram os impetrantes citados 
para apresentação de defesa, conforme fls. 385/386, a qual foi devidamente juntada, 
constituindo as fls. 392/403 dos presentes autos. 
Como se vê, não houve qualquer cerceio ao direito de defesa dos indiciados, ora 
impetrantes, tendo sido notificados para acompanhamento do processo disciplinar desde 
o início". (fls. 558/559) 
Nos fundamentos da sentença atacada está dito: 
"Tal princípio foi claramente assegurado aos impetrantes, por ocasião do inquérito 
administrativo, ocasião em que foi determinada a citação dos impetrados para 
apresentarem defesa escrita (fls.384), estando as respectivas citações encravadas às fls. 
385 e 386, dos autos, em estreita consonância com o art. 161, da Lei nº 8.112/90. 
A conseqüência maior da observância, pela autoridade apontada como coatora, do 
princípio da ampla defesa é que os impetrantes, conforme exsurge dos documentos 
constantes às fls. 393/403, constituíram advogado e expuseram suas razões de defesa. 
As alegações dos impetrantes de que não lhes foi garantida defesa por ocasião do 
processo sindicante não tem como prosperar. 
A sindicância é um procedimento inerente à reunião de informações tendentes a fornecer 
elementos esclarecedores a respeito de determinados atos ou fatos, ou seja, é um meio 
preventivo e cautelar, onde não há culpados, por que é despicienda a apresentação de 
defesa, instituto assegurado no inquérito administrativo. 
Entendo que só seria configurado o cerceamento de defesa se a sindicância em tela 
resultasse em aplicação de alguma penalidade aos impetrantes, o que não ocorreu, eis 
que a Comissão Sindicante sugeriu "a instauração do competente processo disciplinar 
(inquérito administrativo), na forma prevista pelo art. 145, item III, da mencionada Lei 
8.112/90..."(fls. 220 e 585) 
Se a sanção administrativa disciplinar resultou de processo administrativo que se seguiu à 
instauração de sindicância, possíveis vícios desta não contaminam o ato punitivo. 
Finalmente, penso que o fato de ser um membro da comissão do processo administrativo 
ocupante de cargo comissionado não invalida o processo, especialmente em se tratando 
de servidor estável. 
Ressalto, ainda, que em nenhuma oportunidade os impetrantes apontaram qual tenha 
sido o prejuízo por eles sofrido em função das alegadas inobservâncias de formalidades 
processuais. 
Por tais razões, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 50.204-PB 
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Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: BETÂNIA LEITE RAMALHO 
Apelada: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA-UFPB 
Advogados: DRS. EDINEUZA DE LOURDES BRAZ (APTE.) E  

SÉRGIO BENEVIDES FELIZARDO E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA  

Constitucional. Art. 37, XI, CF, e art. 17, ADCT. Admistrativo. Lei 8.112/90, c/c Lei 
8.852/94. Teto de remuneração. Processual Civil. Lei 1.533/51. Requisito. Direito líquido e 
certo. Ausência. 
1 - As hipóteses contidas na Lei 8.852/94, art. 1º, III, são exaustivas quanto às parcelas a 
serem excluídas dos cálculos, para efeito do art. 37, XI, da CF. 
2 - Na ausência de prova, denega-se a segurança. 
3 - Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional da 5ª Região, à unanimidade, negar provimento à apelação, 
nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 22 de agosto de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Tratam os autos de apelação da sentença 
proferida em ação de mandado de segurança proposta por Betânia Leite Ramalho contra 
ato do Reitor da Universidade Federal da Paraíba, onde objetivou liminar e segurança no 
sentido de suspender descontos incidentes sobre vantagens de caráter individual e 
constitucional, e, ainda, sobre parcela relativa aos 84,32%, adquirida por decisão judicial, 
que vêm sendo efetuados em folha de pagamento de seus proventos, sob a alegação de 
reajustar o valor de sua remuneração ao limite previsto no art. 37, XI, da CF. 
Na sentença, o MM. Juiz monocrático denegou a segurança, fundamentando que as 
vantagens imunes ao "abate-teto" estão previstas na Lei nº 8.112/90 e Lei 8.852/94 e, 
com relação às vantagens adquiridas através de sentença judicial, alegou, in verbis, que: 
"a coisa julgada não tem o condão de afastar a incidência do 'abate-teto' do benefício com 
o qual o servidor foi agraciado na via judicial, ainda mais quando tal vantagem apresenta 
natureza eminentemente salarial, como na espécie, referindo-se aos 84,32% relativos às 
perdas decorrentes do Plano Collor". 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Discute-se, nestes autos, quais as 
parcelas que integram os cálculos para limitação de remuneração de servidores públicos 
federais.  
A Constituição Federal impõe limite à remuneração, esteja o mesmo aposentado ou não, 
nos seguintes termos: 
"Art. 37, XI - a lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor 
remuneração dos servidores públicos, observados, como limites máximos e no âmbito dos 
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respectivos poderes, os valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer 
título, por membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado e Ministros do Supremo 
Tribunal Federal e seus correspondentes nos Estados, no Distrito Federal e nos 
Territórios, e, nos Municípios, os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo 
Prefeito". 
Igualmente, não se pode opor à regra alegação de direito adquirido ou percepção de 
excesso de remuneração a qualquer título, nos termos do art. 17, do ADCT, in verbis: 
"Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os proventos 
de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição serão 
imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, 
invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título". 
Atente-se, igualmente, que a Lei 8.112/90, instituidora do Regime Único dos Servidores 
Públicos Federais, regulamentando a regra acima, disciplina em seu art. 42 e parágrafo 
único: 
"Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, importância 
superior à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer 
título, no âmbito dos respectivos Poderes, pelos Ministros de Estado, por membros do 
Congresso Nacional e Ministros do Supremo Tribunal Federal. 
Parágrafo único. Excluem-se do teto de remuneração as vantagens previstas nos incisos 
II a VIII do art. 61". 
Assim, excluir-se-ia da remuneração, para os efeitos pretendidos, aquelas parcelas 
elencadas no art. 61, II a VIII, do Regime Único. 
Do silêncio do disposto no art. 61 e incisos, da Lei 8.112/90, grassou dúvida quanto à 
inclusão, ou não, no cálculo do "abate-teto" das parcelas referentes a "vantagens 
pessoais", ensejando algumas decisões judiciais que determinavam a exclusão do cálculo 
para o denominado "abate-teto" das parcelas consideradas como vantagens pessoais, 
tais como, as vantagens do art. 184, da Lei 1.711, e as do art. 192, da Lei 8.112/90, e o 
adicional por tempo de serviço (RSTJ 46/507, MS 2517-DF, RSTJ 58/107 e, ainda, ADIN 
14-DF, onde se discutiu o vencimento dos magistrados). 
Contudo, dispondo sobre a aplicação dos artigos 37, incisos XI e XII, e 39, parágrafo 1º, 
da Constituição Federal, a Lei 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, estabeleceu: 
"Art. 1º. Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração 
pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União compreende: 
I - como vencimento básico: 
a) a retribuição a que se refere o art. 40, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
devida pelo efetivo exercício do cargo, para os servidores civis por ela regidos; 
b) o soldo definido nos termos do art. 6º, da Lei nº 8.237, de 30 de setembro de 1991, 
para os servidores militares; 
c) o salário básico estipulado em planos ou tabelas de retribuição ou nos contratos de 
trabalho, convenções, acordos ou dissídios coletivos, para os empregados de empresas 
públicas, de sociedades de economia mista, de suas subsidiárias, controladas ou 
coligadas, ou de quaisquer empresas ou entidades de cujo capital ou patrimônio o poder 
público tenha o controle direto ou indireto, inclusive em virtude de incorporação ao 
patrimônio público; 
II - como vencimentos, a soma do vencimento básico com as vantagens permanentes 
relativas ao cargo, emprego, posto ou graduação; 
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual 
e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao local de 
trabalho e a prevista no art. 62 da Lei nº 8.112, de 1990, ou outra paga sob o mesmo 
fundamento, sendo excluídas (grifo nosso): 
a) diárias; 
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b) ajuda de custo em razão de mudança de sede ou indenização de transporte; 
c) auxílio-fardamento; 
d) gratificação de compensação orgânica, a que se refere o art. 18, da Lei nº 8.237, de 
1991; 
e) salário-família; 
f) gratificação ou adicional natalino, ou décimo terceiro salário; 
g) abono pecuniário resultante da conversão de até 1/3 (um terço) das férias; 
h) adicional ou auxílio-natalidade; 
i) adicional ou auxílio-funeral; 
j) adicional de férias, até o limite de 1/3 (um terço) sobre a retribuição habitual; 
l) adicional pela prestação de serviço extraordinário, para atender situações excepcionais 
e temporárias, obedecidos os limites de duração previstos em lei, contratos, 
regulamentos, convenções, acordos ou dissídios coletivos e desde que o valor pago não 
exceda em mais de 50% (cinqüenta por cento) o estipulado para a hora de trabalho na 
jornada normal; 
m) adicional noturno, enquanto o serviço permanecer sendo prestado em horário que 
fundamente sua concessão; 
n) adicional por tempo de serviço; 
o) conversão de licença-prêmio em pecúnia facultada para os empregados de empresa 
pública ou sociedade de economia mista por ato normativo, estatutário ou regulamentar 
anterior a 1º de fevereiro de 1994; 
p) adicional de insalubridade, periculosidade ou pelo exercício de atividades penosas 
percebido durante o período em que o beneficiário estiver sujeito às condições ou aos 
riscos que deram causa à sua concessão; 
q) hora repouso e alimentação e adicional de sobreaviso, a que se referem, 
respectivamente, o inciso II do art. 3º e o inciso II do art. 6º da Lei nº 5.811, de 11 de 
outubro de 1972;" 
Conforme se verifica no inciso III, do art. 1º, a remuneração para efeito do art. 37, X, da 
Constituição da República, é a soma dos vencimentos (considerado o vencimento básico 
e as vantagens permanentes ao cargo, emprego, posto ou graduação), neste 
compreendidos os adicionais de caráter individual e demais vantagens, com exceção dos 
títulos ali estabelecidos. 
Considera como numerus clausus os estabelecidos na Lei 8.852/94, art. 1º, III, e as 
vantagens pessoais incluídas no cálculo para fins do denominado "abate-teto". 
Na hipótese dos autos, entretanto, argúi-se que a autoridade coatora somou, para o efeito 
do art. 37, XI, da CF, parcelas que haveriam de ser excluídas, as denominadas 
"vantagens pessoais". 
Por sua vez, a autoridade dita coatora limita-se a dizer que cumpre o determinado na lei, 
procedendo ao abatimento da remuneração dos servidores públicos. 
A ação de mandado de segurança tem como objeto a declaração do direito líquido e 
certo: aquele que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que não 
precisa ser aclarado com o exame de provas, em dilações; que é de si mesmo 
concludente e inconcusso (J. Cretella Jr. em Comentários à Lei 1.533/51, 4ª edição, fls. 
66/67). 
Não há nestes autos prova,  que na hipótese deve ser pré-constituída, de quais parcelas 
integram o cálculo para o fim desejado. 
Por tais razões, na ausência de requisito de certeza e liquidez, nego provimento à 
apelação, ressalvando à impetrante o exercício da via ordinária. 
É o meu voto. 
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APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 50.484-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: PLÁSTICOS E ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. MARA REGINA SIQUEIRA DE LIMA E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA  

Constitucional. Imunidade tributária. COFINS. Lei Complementar nº 70/91. Fabricação de 
matéria plástica e derivados. Art. 155, § 3º, da Constituição Federal. Inaplicabilidade. 
1. A empresa que ocupa-se de atividade industrial de fabricação de matéria plástica e 
derivados (do material plástico) não é abrangida pela imunidade para recolhimento da 
COFINS (LC nº 70/91), com base no § 3º, do art. 155, da CF/88. 
2. A expressão contida no dispositivo constitucional refere-se, de maneira taxativa, a 
operações relativas a derivados de petróleo, ou seja, pertinentes às empresas que 
produzem, desempenham atividades que envolvam estes produtos. A impetrante fabrica 
matéria plástica, caracterizando-se, assim, como comercializante (fabricante) de material 
plástico. 
3. Ao perseguir a impetrante a imunidade constitucional prevista no § 3º, do art. 155, por 
simplesmente se utilizar, em sua atividade, de derivado de petróleo, quer atribuir ao 
preceito constitucional uma elasticidade inexistente. Se assim se procedesse, estar-se-ia 
dando uma interpretação extensiva ao enunciado constitucional, o que não condiz com a 
realidade determinada pelo constituinte, já que a intenção é de que a imunidade seja 
conferida tão-só e unicamente às empresas que têm como objetivo industrial a fabricação 
dos derivados de petróleo. 
4. De fato, hodiernamente, o petróleo é que impulsiona o mundo, quer de maneira direta 
ou indireta. A imunidade prevista na Constituição engloba, apenas, os produtos de 
impulsão direta. Tais produtos, como descritos de maneira didática pela autoridade 
impetrada, são, por exemplo, gasolina, querosene, nafta, óleo diesel, gás natural, 
hidrocarboneto, coque, asfalto, entre tantos outros. 
5. Não, em hipótese alguma, a imunidade pode ser estendida aos produtos utilizados na 
produção de maneira indireta, que, por exageradamente dizendo, colocaria quase que a 
totalidade do setor produtivo e comercial do País em situação de imunidade. 
6. Apelação desprovida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, discutidos e relatados 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, voto do Relator e das 
notas taquigráficas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, ex lege. 
Recife, 22 de agosto de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: A apelante insurge-se, em grau de apelação, contra 
a decisão monocrática que lhe denegou mandado de segurança impetrado com o fim de 
não se submeter ao pagamento da contribuição social criada pela Lei Complementar nº 
70, de 30 de dezembro de 1991. 
As razões do apelo estão apoiadas nos seguintes pontos: 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

a) entende a impetrante ser imune e que a referida contribuição não pode ser cobrada, 
por exercer a mesma atividade onde utiliza matéria derivada do petróleo (fabricação de 
matéria plástica e derivados); 
b) Com apoio no art. 155, § 3º, da CF/88, alega que é incabível a referida contribuição 
(COFINS), face à atividade exercida, sendo obrigada, assim, ao pagamento dos seguintes 
tributos: ICMS, II e IE. 
A União Federal apresentou contra-razões pela manutenção do decisório singular. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): O caso em apreço, como bem assentou a 
autora em sua exordial, não é relativo à constitucionalidade ou não da contribuição social 
prevista na Lei Complementar nº 70/91 (COFINS), mas sim atinente à suposta imunidade 
da impetrante em não pagá-la em razão da atividade produtiva que exerce. 
A empresa apelante ocupa-se da atividade industrial de fabricação de matéria plástica e 
derivados (do material plástico). 
O art. 155, § 3º, da Carta Magna, em que se baliza a impetrante, está assim expresso: 
"Art. 155, § 3º - À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste artigo e o 
art. 153, I e II, nenhum outro tributo poderá incidir sobre operações relativas a energia 
elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do 
País". 
Portanto, o ponto central da demanda é verificar se a impetrante tem direito à imunidade 
prevista no citado dispositivo constitucional, tendo em vista o seu objeto social: fabricação 
de material plástico. 
Entendo que não se apresenta como caso de aplicar-se o instituto constitucional da 
imunidade à impetrante. Vejamos. 
A expressão contida no dispositivo susotranscrito refere-se, de maneira taxativa, a 
operações relativas a derivados de petróleo, ou seja, pertinentes às empresas que 
produzem, desempenham atividades que envolvam estes produtos. A impetrante fabrica 
matéria plástica, caracterizando-se, assim, como comercializante (fabricante) de material 
plástico. 
Ao perseguir a impetrante a imunidade constitucional prevista no § 3º, do art. 155, por 
simplesmente se utilizar, em sua atividade, de derivado de petróleo, quer atribuir ao 
preceito constitucional uma elasticidade inexistente. Se assim se procedesse, estar-se-ia 
dando uma interpretação extensiva ao enunciado constitucional, o que não condiz com a 
realidade determinada pelo constituinte, já que a intenção é de que a imunidade seja 
conferida tão-só e unicamente às empresas que têm como objetivo industrial a fabricação 
dos derivados de petróleo. 
Imperioso registrar parte da bem elaborada sentença apelada, que desvendou e traduziu, 
com maestria, o cerne da questão. Ei-la: 
"Busca a impetrante emprestar ao comando constitucional um significado que não emerge 
de sua explícita dicção. Quando o mesmo, expressamente, se refere a operações 
concernentes a derivados de petróleo, logicamente não aludiu a operações que 
empregam, para a produção industrial, derivados de petróleo. 
Quis se reportar o dispositivo em tela, isto sim, àquelas operações que resultam na 
produção dos ditos derivados. Caso prevalecesse o entendimento da postulante, 
praticamente todas as indústrias brasileiras se beneficiariam com a citada regra, já que, a 
rigor, em última análise, toda e qualquer atividade produtiva reclama, de forma direta ou 
indireta, o uso de derivado de petróleo, seja como insumo ou matéria-prima principal, seja 
como lubrificante das máquinas e equipamentos ou, ainda, como combustível dos 
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veículos destinados ao transporte de insumos e matérias-primas e do produto acabado. 
Como bem salientou o Parquet, com base nas informações trazidas pela própria 
impetrante ao ajuizar este mandamus, se a postulante se dedica a produzir material 
plástico, tendo como insumos derivados de petróleo, não se insere no alcance da regra 
constitucional. Há que se apreciar o art. 155, § 3º, da Lex Mater, de conformidade com a 
sua dimensão teleológica. A finalidade da norma é a de conferir o benefício àquelas 
empresas que se dedicam à produção de derivados de petróleo, e não àquelas que, em 
qualquer etapa de suas operações, empregam derivados de petróleo. 
Saliente-se que a interpretação extensiva só tem espaço quando há obscuridade quanto à 
situação de direito abrangida pela regra. Inexiste, in casu, tal obscuridade. O dispositivo é 
claro e preciso. Acrescente-se, ainda, a circunstância de que, por se cuidar de norma que 
confere benefício ao contribuinte e que consagra uma exceção à situação ordinária de se 
sujeitarem todos os que praticam atos tidos como fatos geradores de tributos ao 
recolhimento dos mesmos, deve ser interpretada de forma restritiva". 
A seguir, o ilustre Magistrado a quo, ao comentar a jurisprudência trazida pela impetrante 
em seu apoio, a qual afirmou que "configurando-se a COFINS como tributo, é indevido o 
seu pagamento por empresa de mineração", dessa forma rebateu: 
"Ora, uma empresa de mineração desenvolve, efetivamente, operações abrangidas no rol 
elencado pelo art. 155, § 3º, da Lei Maior. Idêntico raciocínio é pertinente quanto a uma 
refinaria de petróleo, por exemplo. Mas desserve para se enquadrar, no contexto, uma 
indústria de artefatos de plásticos, situada na extremidade de uma cadeia de operações, 
distanciada, pois, da atividade extrativa básica. Quem produz derivados de petróleo, como 
a refinaria, faz jus à imunidade em tela. Quem produz objetos de matéria plástica, tendo 
como insumos derivados de petróleo, não se inclui como destinatário da norma". 
De fato, hodiernamente, o petróleo é que impulsiona o mundo, quer de maneira direta ou 
indireta. A imunidade prevista na Constituição engloba, apenas, os produtos de impulsão 
direta. Tais produtos, como descritos de maneira didática pela autoridade impetrada, são, 
por exemplo, gasolina, querosene, nafta, óleo diesel, gás natural, coque, asfalto, 
hidrocarboneto, entre tantos outros. Não, em hipótese alguma, a imunidade pode ser 
estendida aos produtos utilizados na produção de maneira indireta, que, por 
exageradamente dizendo, colocaria quase que a totalidade do setor produtivo e comercial 
do País em situação de imunidade. 
Por tais considerações e fundamentações, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 52.018-CE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: FUNDAÇÃO CULTURE CONCEPTS TROPICAL INSTITUTE OF   

 APPLIED SOCIAL MEDICINE 
Advogado: DR. FRANCISCO IRAPUAN PINHO CAMURCA (APDA.) 
 
EMENTA  

Tributário. Imposto de importação. Instituição científica e assistencial. Isenção. Art. 149, 
III, do Regulamento Aduaneiro. 
O Decreto 91.030/85 (Regulamento Aduaneiro) assegura às instituições científicas, 
educacionais e de assistência social isenção do imposto de importação, desde que 
apliquem integralmente os seus recursos em território nacional (art. 152, "b"). 
Concessão do benefício obstada sob a alegação de que os estatutos da impetrante 
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permitiriam, em tese, a aplicação de recursos fora do País. 
Incabível a tributação com base em mera presunção, em face do princípio da legalidade 
tributária. 
Manutenção da sentença que concedeu a segurança. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa, nos termos do relatório e voto 
anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 7 de dezembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Fundação Culture Concepts Tropical Institute of 
Applied Social Medicine impetrou mandado de segurança contra ato do Sr. Inspetor da 
Alfândega do Porto de Fortaleza, que se estaria recusando a liberar mercadorias doadas 
à impetrante para desempenho de suas atividades, condicionando a liberação ao 
pagamento dos tributos aduaneiros. 
Sustentou a impetrante, em resumo, que recebeu, em doação, equipamentos da 
Universidade de Harvard Medical School, estando dispensada do pagamento do imposto 
de importação, conforme comunicado da CACEX NBR nº 204/88, anexo A, item 46. 
No entanto, o Inspetor da Alfândega de Fortaleza subordinou a liberação das mercadorias 
ao pagamento dos impostos de importação e sobre produtos industrializados, sob o 
argumento de que a impetrante, embora seja fundação de assistência social, sem fins 
lucrativos, poderia aplicar recursos no estrangeiro, e a legislação sobre isenção exige que 
as instituições beneficiárias "apliquem integralmente no País os seus recursos, na 
manutenção de seus objetivos institucionais" (DL 37/66, art. 15; Decreto 91.030/85, art. 
152, alínea "b"). 
O MM. Juiz Federal concedeu a segurança, por entender que "a impetrante satisfaz os 
requisitos legais necessários à fruição da isenção dos tributos incidentes sobre a 
importação dos equipamentos de informática especificados na inicial" e que "há firme 
orientação jurisprudencial no sentido de inadmitir-se a tributação com base em 
presunções". 
Irresignada, apelou a Fazenda Nacional, reiterando os argumentos já aduzidos nas 
informações. 
A impetrante contra-arrazoou. 
Sentença submetida ao duplo grau obrigatório. 
Subiram os autos, vindo-me conclusos por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A impetrante, fundação assistencial sem 
fins lucrativos, obteve, em 03.09.92, de uma instituição científica americana, a doação de 
diversos equipamentos de informática, para desempenho e aprimoramento de suas 
atividades. 
A legislação aduaneira prevê a isenção do imposto de importação em casos como o da 
espécie. 
Dispõe o Regumento Aduaneiro (Decreto 91.030/85): 
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"Art. 149. Será concedida isenção do imposto nos termos, limites e condições 
estabelecidos no presente Capítulo: 
............................................................ 
III - às instituições científicas, educacionais e de assistência social (Decreto-lei nº 37/66, 
artigo 15, III, e Decreto-lei nº 1.726, de 7 de dezembro de 1979, artigo 2º, IV, "i", l); 
............................................................ 
Art. 152. O reconhecimento da isenção prevista no inciso III, do artigo 149, é condicionado 
à observância dos seguintes requisitos pelas instituições educacionais e de assistência 
social que: 
a) não distribuirem qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro 
ou participação no resultado; 
b) aplicarem integralmente, no País, os seus recursos, na manutenção dos seus objetivos 
institucionais; 
c) mantiverem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de 
formalidades capazes de assegurar sua exatidão; 
d) a natureza, qualidade e quantidade dos bens corresponderem às finalidades para as 
quais estes forem importados; 
e) estarem as finalidades a que se refere a alínea "d" deste artigo enquadradas nos 
objetivos institucionais das citadas entidades, previstos nos respectivos estatutos ou atos 
constitutivos". 
O único argumento levantado pela autoridade impetrada para exigir o pagamento do 
tributo foi o de que, dentre os objetivos estatutários da impetrante, estaria o de "promover 
a saúde e a melhoria da condição humana em países em desenvolvimento", o que 
implicaria necessariamente na aplicação de recursos fora do território nacional, deixando 
a impetrante, portanto, de preencher o requisito previsto no dispositivo acima (alínea "b") 
para que fizesse jus à isenção. 
No entanto, não me parece, apenas pela finalidade estatutária da impetrante, que se 
possa inferir a violação da alínea "b", do art. 152, do Regulamento Aduaneiro. 
A questão foi proficientemente analisada no parecer ministerial (fls. 53/54): 
"A impetrante exibe toda documentação comprobatória de ser uma fundação com fins 
assistenciais, estando regularmente registrada no Cartório Melo Júnior, tendo obtido a 
competente declaração de importação junto à Receita Federal, onde consta que o produto 
importado fora doado e isento de tributação aduaneira. 
Inconcebível a atitude do Inspetor da Alfândega ao condicionar a liberação das 
mercadorias ao total pagamento dos tributos, sob a frágil alegativa de que o estatuto da 
fundação prevê cláusula que induz à conclusão de que seriam aplicados recursos da 
fundação fora do território brasileiro.  
A lei tributária não autoriza tamanha presunção, que impediria o benefício da isenção. 
Cabe ao administrador público demonstrar que o beneficiário não atende os 
pressuspostos da isenção, diante de prova inequívoca. 
Ademais, a impetrante já aditou o seu estatuto, prevendo, em seu artigo 42, que 'os 
recursos da fundação deverão ser investidos integralmente em território nacional'." 
Sem falar, como bem enfatizou o Julgador de Primeiro Grau, que "há firme orientação 
jurisprudencial no sentido de inadmitir-se a tributação com base em presunções", em face 
do princípio da legalidade tributária. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação e à remessa. 
É como voto. 
 

ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA APELAÇÃO CÍVEL N. 68.587-CE 
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Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS -   

 DNOCS 
Apelados: ANTÔNIO PALMELA BASTOS DE OLIVEIRA E OUTROS 
Advogados: DRS. ANA AMÉLIA LEITE DE BRITO (APTE.) E  

RAIMUNDO IVANILDO DE SENA E OUTROS (APDOS.) 
 
EMENTA 

Constitucional. Administrativo. Gratificação de Atividade pelo Desempenho de Função. 
Não extensão aos inativos. Lei Delegada 13/92. Art. 14, parágrafo 1º, parte final. 
Inconstitucionalidade. 
- A Gratificação de Atividade pelo Desempenho de Função, instituída pela Lei Delegada nº 
13, de 27.08.92,  teve inicialmente como destinatários os servidores em atividade, 
somente vindo, a partir da edição da Medida Provisória nº 311, de 26.11.92, transformada 
na Lei nº 8.538, de 21.12.92, a estender esse benefício aos servidores inativos, sem 
fazer, porém, referência aos seus efeitos financeiros. 
- A discriminação prevista na lei revogada atenta contra a regra inserta no art. 40, 
parágrafo 4º, da Carta Magna vigente, que de modo amplo estabeleceu a extensão aos 
inativos de quaisquer benefícios ou vantagens concedidos aos servidores da ativa. 
- Declaração de inconstitucionalidade da expressão "...não se incorporando aos 
vencimentos, ao soldo, nem aos proventos de aposentadoria ou de pensão", contida na 
parte final do parágrafo 1º, do art. 14, da Lei Delegada nº 13/92, operada nos autos da 
Argüição de Inconstitucionalidade na AC 68.587-CE, por mim relatada, julgada em 
Sessão Plenária de 23.08.95. 
- Argüição de inconstitucionalidade acolhida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, acolher a argüição de inconstitucionalidade da parte final do parágrafo 1º, 
do art. 14, da Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992, nos termos do relatório, voto 
e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado. 
Recife, 23 de agosto de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: O Departamento Nacional de Obras contra as Secas 
- DNOCS interpôs apelação da sentença que determinou o pagamento de Gratificação de 
Atividade pelo Desempenho de Função - GADF, no período de agosto a outubro de 1992, 
a servidor inativo, não obstante os termos do parágrafo 1º, do art. 14, da Lei  Delegada nº 
13, de 27.08.92, que taxativamente determinou que tal vantagem não seria incorporada 
aos proventos da aposentadoria.  
Apreciando o recurso, a 1ª Turma desta Corte, por unanimidade, reconheceu a 
inconstitucionalidade de tal dispositivo legal, por vulnerar a garantia assegurada aos 
proventos da aposentadoria pela regra do parágrafo 4º, do art. 40, da Constituição 
Federal, decidindo submeter a questão ao julgamento do Egrégio Plenário, em face do 
disposto no art. 97, do Código Supremo, bem como na lei processual e no Regimento 
Interno desta Corte.  
O ilustre Procurador Regional da República Dr. Ivaldo Olímpio de Lima emitiu parecer 
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pela procedência da argüição.  
Pedi dia para julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Ao suscitar este incidente perante a 
Colenda 1ª Turma, votei nos seguintes termos: 
"O art. 14 e parágrafo 1º da Lei Delegada nº 13, de 27.08.92, tem a seguinte redação: 
'Art. 14 - Fica criada a Gratificação de Atividade pelo Desempenho de Função, devida aos 
ocupantes de Cargos de Natureza Especial, de Cargo do Grupo - Direção e 
Assessoramento Superiores do Poder Executivo e de Cargo de Direção de Instituição 
Federal de Ensino, conforme os valores fixados no Anexo I deste lei, calculados sobre o 
maior vencimento básico do servidor público. 
Parágrafo 1º - A Gratificação de Atividade pelo Desempenho de Função é devida 
exclusivamente pelo desempenho da função ou do cargo de direção, não se incorporando 
aos vencimentos, ao soldo, nem aos proventos de aposentadoria ou de pensão'. 
Tal dispositivo somente veio a ser modificado pela Medida Provisória nº 311, de 26.11.92, 
transformada na Lei nº 8.538, de 21.12.92, que, em seu art. 5º, veio  a estender a 
gratificação aos servidores inativos, sem fazer referência aos seus efeitos financeiros. 
A regra do parágrafo atenta abertamente contra o disposto na Constituição Federal, no 
parágrafo 4º do art. 40, que assim preconiza: 
'Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, 
sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também 
estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos 
aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei'. 
Evidente que a discriminação prevista na lei revogada atenta contra a regra constitucional 
que de modo amplo estabeleceu a extensão aos servidores inativos de quaisquer 
benefícios ou vantagens concedidos aos servidores em atividade. 
Trago à colação o seguinte tópico do pronunciamento emitido pelo douto Procurador 
Regional da República Dr. Ivaldo Olímpio de Lima: 
'De se perceber a preocupação do constituinte em desdobrar os princípios da eqüidade e 
da isonomia, para colocar os inativos numa situação de paridade com seus similares da 
ativa, o que apesar de não ser uma inovação, consistiu em significativa ampliação pela 
Constituição atual do direito consignado nos textos pretéritos - art. 193, da CF de 1946, 
art. 101, parágrafo 2º, da CF de 1967, e art. 102, parágrafo 1º, da Emenda Constitucional 
de 1969 - esta última a prever a revisão dos proventos da inatividade apenas em caso de 
modificação dos vencimentos dos servidores em atividade, se resultante de alteração no 
poder aquisitivo da moeda. 
A respeito, valem os comentários sempre oportunos de Celso Ribeiro Bastos e Ives 
Gandra Martins, que, debruçando-se sobre o teor do preceito em tela, observam: 
"(...) No texto atual basta que haja qualquer sorte de mudança no estado do servidor na 
ativa, decorrente ou não de alteração no poder aquisitivo da moeda. Tal acréscimo deverá 
necessariamente incidir também nos proventos do inativo. Registre-se que o direito novo 
só incide nas aposentadorias que se consumam sob sua égide. Aquelas que ocorreram 
debaixo de legislações pretéritas, sob sua disciplina deverão implementar-se. Nesse 
sentido, o Tribunal de Contas da União deliberou ser 'inaplicável direito novo às 
aposentadorias já consumadas sob a égide da legislação anterior à Emenda 
Constitucional nº 18' (Ata nº 35/82, DOU, 16 jun. 1982) 
É certo que os recorridos têm suas aposentadorias abrangidas pelo Texto Constitucional 
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em vigor, como se pode deduzir das declarações da Chefia de Direção de Pessoal da 
Autarquia, ao atestar a incorporação prevista na Lei Maior (fls. 12). 
O que se nota é que o constituinte de 88 procurou estender aos inativos (aposentados, 
em disponibilidade e pensionistas) não somente os acréscimos advindos de medida geral 
de cunho nitidamente correcional do poder aquisitivo da moeda: procurou ir mais além. 
Entendeu conferir também aos inativos aqueles acréscimos decorrentes de 
reclassificação ou de reestruturação: reavaliações feitas sobre a estrutura de cargos e 
carreiras quando o governo entende reapreciar o seu valor e moldá-los mais de acordo 
com o interesse coletivo. Em regra, beneficia apenas um ou alguns cargos, assim como 
uma ou mais algumas carreiras. Por vezes, no entanto, essas medidas são resultado de 
uma longa luta travada pelos servidores no sentido de obter um melhor reconhecimento 
de sua situação funcional. Alguns se aposentam, todavia, antes de ver logrado o fruto dos 
seus esforços. Esta a razão pela qual o constituinte manda estender também aos inativos 
os aumentos dessa natureza". 
Posteriormente, a Lei nº 8.112, de 11.12.90 (RJU), em seu Título VI, instituiu o Plano de 
Seguridade para o servidor público civil e seus dependentes, normatizando as garantias 
do art. 40, da Lei Magna, através do art. 189 e parágrafo único. 
É pertinente o acórdão a seguir transcrito, em ressonância à legislação e doutrina 
aplicáveis ao caso: 
"Servidor público em atividade e aposentado - Vencimentos e vantagens - Princípios 
constitucionais. 
Nos termos dos princípios erigidos nos arts.  1º, III, 3º, I e 5º, caput, da CF e, bem assim, 
dos arts. 40, parágrafo 4º, e 39, parágrafo 1º, ambos da mesma Lei Maior, incabível 
desigualarem-se vencimentos e vantagens dos servidores em atividade e aposentados, 
sob que pretexto for, se for a mesma a situação temporal e de natureza de função (TJ-SP 
- Ac. unân. da 3ª Câm. Cív., julg. em 23.11.93 - Ap. 199.766-1/7 - Capital - Rel. Des. 
Alfredo Mibliore)". Nota ADCOAS: extrai-se, ainda, do voto: 
"O art. 40, parágrafo 4º, da CF, é por demais claro e impede que se distingam vantagens 
remuneratórias de servidores públicos inativos e ativos. Por este texto e através dos 
princípios constitucionais alinhavados, precipuamente eqüidade e isonomia, é evidente 
que um professor III aposentado antes de 1989, no último degrau da carreira e com 35 
anos de serviço público computados, e que tenha um quatriênio de exercício, em 
substituição, como Diretor de Escola, deve ganhar a mesma coisa, identicamente, com 
outro, em atividade, com o mesmo número de qüinqüênios e com mesmo período de 
cargo substituído... Seria e é  inconstitucional desnivelarem-se estipêndios e proventos, 
além de afrontar com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, que devem 
reger a Administração Pública". Jurisprudência ADCOAS. 
Resulta, pois, de uma interpretação sistêmica o entendimento de que o indigitado 
parágrafo 1º, do art. 14, da Lei Delegada nº 13, de 27.08.92, destoa da orientação que 
norteia o ordenamento jurídico vigente, contrariando princípios inafastáveis, posto erigidos 
ao nível de garantia fundamental firmada constitucionalmente. 
Com o advento da Medida Provisória nº 311, editada quase três meses depois, em 
16.11.92, foi conferida nova redação ao citado parágrafo, dando-lhe sentido totalmente 
diverso, autorizando o pagamento aos servidores aposentados com a Gratificação de 
Direção e Assessoramento Superior (DAS) do que já vinha sendo pago desde agosto/92 
aos servidores que, na ativa, detinham a mesma Gratificação DAS. 
A respeito da aludida correção monetária sobre os valores devidos pela autarquia aos 
recorridos, imperioso acatar-se a fundamentação apresentada pelo MM. Juiz monocrático 
na r. sentença que proferiu, ora reexaminada (itens 11-13 da decisão a que fez menção - 
fls. 28). 
Realmente, merece reparo o desacerto da situação trazida a lume, em razão de ser 
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patente a violação à norma constitucional durante a vigência do já citado parágrafo 1º, do 
art. 14, da Lei Delegada nº 13/92, até o momento em que restou ab-rogado pela MP hoje 
convertida na Lei 8.538, de 21.12.92. 
Em conseqüência, devem ser estendidas aos ora recorridos, em idêntico período de 
tempo, as mesmas vantagens conferidas àqueles que, encontrando-se em atividade, 
perceberam a GDF. 
Assim sendo, pela inconstitucionalidade do parágrafo 1º, do art. 14, da Lei Delegada nº 
13/92'. (Fls. 44/46) 
Acolho tal pronunciamento que, inclusive, guarda sintonia com o entendimento esposado 
pelo Colendo STJ, conferido a matérias semelhantes, como pode se ver das seguintes 
ementas: 
'Mandado de Segurança -  Direito líquido e certo. 
Criadas vantagens só em benefício de servidores da ativa, evidencia o desrespeito ao 
artigo 40, parágrafo 4º, da Constituição Federal, e ao art. 97, parágrafo 4º, da Constituição 
Estadual. 
Recurso improvido'. 
(REsp 12069-GO, 1ª Turma, Rel. Min. Garcia Vieira, DJU 15.06.92) 
'Constitucional. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. Servidor público estadual. 
Aposentadoria. Proventos. Reajustamento. Art. 40, parágrafo 4º, da CF. Lei nº 6.174/70 
do Estado do Paraná. 
l. Os proventos da aposentadoria serão reajustados em igual proporção à  remuneração 
dos servidores em atividade, mesmo havendo transformação ou reclassificação do cargo 
ou função em que ocorreu a inativação do servidor. 
...........................................................' 
(ROMS 879/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Peçanha Martins, DJU 29.06.92) 
Isto posto, reconheço a inconstitucionalidade do parágrafo 1º, do art. 14, da Lei Delegada 
nº 13, de 27.08.92, em face do preceito insculpido no parágrafo 4º, do art. 40, da 
Constituição Federal, propondo que a questão seja submetida ao exame do Egrégio 
Plenário desta Corte". 
Ratificando tal pronunciamento, voto pela declaração incidental de inconstitucionalidade 
do dispositivo suso-referido. 
É como voto. 
 

ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 
N. 2.324-CE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: FLÁVIO DE OLIVEIRA THEOPHILO 
Advogados: DRS. EVERARDO MOYSES FERREIRA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Constitucional e Tributário. IOF sobre saque em caderneta de poupança. Lei nº 8.033/90, 
art. 1º, inciso V, e art. 2º, incisos II e V. Inconstitucionalidade. 
O saque em caderneta de poupança não configura "operação de crédito", "câmbio" ou 
"seguro", descabendo sobre ele a incidência de IOF, sob pena de violação aos limites 
estabelecidos no art. 153, da CF. 
Inconstitucionalidade do art. 1º, inciso V, e do art. 2º, incisos II e V, da Lei nº 8.033.90. 
 
ACÓRDÃO 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Vistos etc., decide o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, declarar a 
inconstitucionalidade dos arts. 1º, inciso V, e 2º, incisos II e V, da Lei nº 8.033/90, nos 
termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 2 de agosto de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Por ocasião do julgamento da apelação, suscitada e 
acolhida a argüição incidental de inconstitucionalidade do inciso V, do art. 1º, e dos 
incisos II e V, do art. 2º, da Lei nº 8.033, de 11.05.90, perante a Egrégia Primeira Turma, 
ao fundamento de que não poderia o IOF, instituído pelos citados dispositivos, incidir 
sobre saques de cadernetas de poupança do impetrante, cujos depósitos foram 
realizados antes de 16 de março de 1990, veio a matéria à apreciação deste Egrégio 
Plenário, em cumprimento ao disposto no art. 97, da CF. 
Precedentemente, manifestou-se a douta Procuradoria Regional da República, em 
parecer da Dra. Armanda Figueirêdo, pela inconstitucionalidade, por haver a Lei nº 8.033 
invadido campo reservado à Lei Complementar - fls. 141/148. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O impetrante mantinha cadernetas de 
poupança com depósitos realizados antes de 16 de março de 1990. 
Preventivamente, ingressara com a ação mandamental para livrar-se do pagamento do 
IOF, instituído pela Medida Provisória nº 160/90, convertida na Lei nº 8.033/90. 
Suspendera a exigibilidade tributária mediante depósitos dos valores em dinheiro à 
disposição do juízo. 
A pretensão, no Primeiro Grau, foi atendida por sentença do eminente Juiz Federal Dr. 
José Maria Lucena, hoje integrante deste Egrégio Tribunal. 
Dispôs a Lei nº 8.033/90: 
"Art. 1º. São instituídas as seguintes incidências do imposto sobre operações de crédito, 
câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários: 
(...) 
V - saques efetuados em cadernetas de poupança. 
Art. 2º. O imposto ora instituído terá as seguintes características: 
I - somente incidirá sobre operações praticadas com ativos e aplicações, de cujo principal 
o contribuinte era titular em 16 de março de 1990; 
II - incidirá uma só vez sobre as operações especificadas em cada um dos incisos do 
artigo anterior, praticadas a partir de 16 de março de 1990 com o título ou valor mobiliário, 
excluída sua incidência nas operações sucessivas que tenham por objeto o mesmo título 
ou valor  mobiliário; 
(...) 
Art. 3º. A base de cálculo do imposto de que trata esta Lei é: 
(...) 
IV - na hipótese de que trata o inciso V do art. 1º, o valor do saque, observada a dedução 
prevista no § 1º do art. 7º. 
(...) 
Art. 9º. São contribuintes do imposto de que trata esta Lei: 
(...) 
V - o sacador, na hipótese de que trata o inciso V do artigo 1º". 
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A Constituição Federal, no art. 153, atribui competência à União para instituir imposto 
sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a valores mobiliários. O fato 
gerador deste tributo foi definido no art. 63, do CTN: 
"Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e 
seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato gerador: 
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do 
montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição 
do interessado; 
II - quanto às operações de câmbio, a sua efetivação pela entrega de moeda nacional ou 
estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua colocação à disposição do 
interessado, em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue ou posta 
à disposição por este; 
III - quanto às operações de seguro, a sua efetivação pela emissão da apólice ou do 
documento equivalente, ou recebimento do prêmio, na forma da lei aplicável; 
IV - quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, a emissão, transmissão, 
pagamento ou resgate destes, na forma da lei aplicável. 
Parágrafo único. A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e 
reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título representativo de 
uma mesma operação de crédito". 
O Código Tributário obedeceu ao limite traçado pela Constituição. A Lei nº 8.033, 
entretanto, fez incidir o IOF também sobre saque de caderneta de poupança até 
determinado valor. 
O Professor Hugo Machado sustenta que o legislador ordinário não pode instituir imposto 
cuja hipótese de incidência esteja fora dos limites traçados pela Constituição. Escreveu: 
"É induvidoso que tais saques não configuram operações de câmbio, nem de seguro. 
Também não são operações relativas a títulos ou valores mobiliários." 
Conclui o mesmo autor não poder o saque ser incluído como operação de crédito: 
"É certo que os depósitos poderiam configurar 'operações de crédito passivo', ouo 
operações nas quais o depositário, vale dizer, a instituição financeira, torna-se devedora 
(Fran Martins, Contratos e Obrigações Comerciais, Forense, RJ, 1981, p. 527). Em sendo 
assim, o fato gerador do imposto em questão seria o depósito. O saque seria 
simplesmente o que a doutrina tem denominado momento de exteriorização do fato 
gerador" - IOB nº 11/90, pp. 166/167. 
Ora, se o saque não é operação de crédito, a lei foi além dos limites estabelecidos pelo 
art. 153, V, da Constituição Federal. 
Por terem os depósitos sido realizados antes da vigência da Medida Provisória, não pode 
ser exigida a exação, em face da vedação constitucional de cobrança de tributo em 
relação a fatos geradores ocorridos antes da vigência da lei que os houver instituído - art. 
150, III, letra "a", da CF. 
Nestes termos, declaro a inconstitucionalidade e determino o retorno do processo à 
Turma para continuidade do julgamento.  
É o meu voto. 
 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 249-PB 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Parte Autora: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-

CREA/PB 
Parte Ré: JOSÉ EDUARDO GERALDO DE ARAÚJO 
Suscitante: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA-PB 
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Suscitado: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA-PB 
Advogados: DRS. JURANDIR PEREIRA DA SILVA E OUTROS (PARTE A) 
 
EMENTA 

 Processual Civil. Conflito de Competência. Súmula 189, do STJ. 
1. Nos termos da Súmula 189, do STJ, proposta a execução fiscal, a posterior mudança 
de domicílio do executado não desloca a competência já fixada. 
2. Procedência do conflito para declarar como competente para julgamento da execução o 
MM. Juiz suscitado, da 4ª Vara Federal de Campina Grande.  
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide o Pleno do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, declarar a 
competência do Juízo suscitado, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório 
e notas taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 29 de novembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Cuida o presente conflito negativo de 
competência de Execução Fiscal nº 3244, ajuizada pelo CREA/PB perante o MM. Juiz 
Federal da 4ª Vara em Campina Grande contra o executado José Eduardo Geraldo de 
Araújo, em Bodocó - Campina Grande, tendo, posteriormente, após o sobrestamento do 
feito, o CREA/PB indicado como endereço do executado a Av. Sapé, 1.840, na cidade de 
João Pessoa. 
Conclusos os autos da execução, o MM. Juiz Federal substituto em exercício na 4ª Vara-
PB, em Campina Grande, declinou de sua competência com base no art. 109, § 3º, da 
CF, c/c com a Súmula 40, do ex-TFR, segundo a qual "a execução fiscal da Fazenda 
Pública Federal será processada perante o Juiz de Direito da Comarca do domicílio do 
devedor, desde que não seja sede de Vara Federal". 
Enviados os autos à Seção Judiciária da Paraíba, o MM. Juiz Federal da 2ª Vara Federal-
PB suscita o presente conflito negativo de competência. Fundamenta-se no entendimento 
de ser incabível a argüição ex officio da incompetência ratione loci, por ser a mesma 
relativa, trazendo em seu amparo decisão proferida pelo STJ no CC 1499-SP, tendo como 
Relator o Min. Ilmar Galvão, conforme CPC anotado por Theotonio Negrão, 24ª ed. 
O parecer do Procurador Regional Federal pugna pela solução da lide à luz do art. 109, I, 
da CF, c/c o art. 578, do CPC, nos termos da jurisprudência apontada, entendendo 
inaplicável à hipótese o art. 109, § 3º, e Súmula 40, justificada pelo suscitado, tampouco a 
hipótese avençada pelo suscitante de incompetência relativa. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Conforme se verifica dos autos, o 
MM. Juiz Federal substituto em exercício na 4ª Vara-PB, em Campina Grande, declinou 
de sua competência nos autos da Execução Fiscal nº 3244, com base no art. 109, § 3º, da 
CF, c/c a Súmula 40, do ex-TFR. 
Verifica-se, pois, que o § 3º, do art. 109 da CF, textualmente se lê: 
"Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou 
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beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, 
sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa 
condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas 
pela justiça estadual". 
Verifica-se, pois, da leitura do parágrafo acima transcrito, que resta inconteste que o 
mesmo se refere à competência da Justiça Estadual para dirimir as causas em que sejam 
parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede 
de vara do juízo federal. 
A regra geral da competência de foro no processo civil é o domicílio do réu, à luz do 
disposto no art. 94, do CPC, quando estabelece: 
"Art. 94. A ação fundada em direito pessoal e a ação fundada em direito real sobre móveis 
serão propostas, em regra, no foro do domicílio do réu". 
Entretanto, seus parágrafos estabelem as particularidades, conforme se lê: 
"§ 1º. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. 
§ 2º. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele será demandado onde for 
encontrado ou no foro do domicílio do autor. 
§ 3º. Quando o réu não tiver domicílio nem residência no Brasil, a ação será proposta no 
foro do domicílio do autor. Se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em 
qualquer foro. 
§ 4º. Havendo dois ou mais réus, com diferentes domicílios, serão demandados no foro de 
qualquer deles, à escolha do autor". 
O MM. Juiz Federal da 2ª Vara-PB declinou da competência, sob o fundamento de tratar-
se de competência relativa, impossível de ser argüida de ofício. 
O parecer do Procurador Regional Federal pugna pela solução da lide à luz do art. 109, I, 
da CF, c/c o art. 578, do CPC, por tratar-se de execução fiscal, entendendo inaplicáveis 
as hipóteses apontadas pelo suscitante e pelo suscitado. 
A hipótese dos autos é de ser resolvida sem maiores discussões, uma vez que é matéria 
objeto da Súmula nº 189, do STJ, que diz: 
"Proposta a execução fiscal, a posterior mudança de domicílio do executado não desloca 
a competência já fixada" (DJ 14, 18 e 19.11.85) 
Desta feita, à vista de acompanhar a matéria sumulada de modo a unificar a prestação 
jurisdicional, garantindo, assim, a estabilidade das relações jurídicas tuteladas, julgo 
procedente o presente conflito para declarar como competente para julgamento da 
execução o MM. Juiz suscitado, da 4ª Vara Federal de Campina Grande. 
É o meu voto. 
 

HABEAS CORPUS N. 517-PB    

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Impetrantes: MIGUEL CARLOS LOPES E CÔNJUGE 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA-PB 
Pacientes: MIGUEL CARLOS LOPES E CÔNJUGE E UIRACY VELOSO CASTELO 

BRANCO LOPES 
Advogado: DR. OMAR BRADLEY OLIVEIRA DE SOUSA (IMPTES.) 
 
EMENTA 

Penal. Apropriação indébita. Contribuições previdenciárias. Habeas Corpus. 
- O crime definido pelo art. 95, da Lei nº 8.212/91, não se configura sem a vontade de 
apropriar-se dos valores não recolhidos. Interpretar tal norma como definidora de crime de 
mera conduta é colocá-la em conflito com a norma da Constituição que veda a prisão por 
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dívida. 
- O ânimo de apropriar-se está ausente se o débito foi parcelado, antes mesmo do 
oferecimento da denúncia, encontrando-se devidamente quitado, desaparecendo a 
ilicitude. 
- Ordem concedida. 
 
ACÓRDÃO  
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, conceder a ordem, 
na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 21 de setembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO  
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Trata-se de habeas corpus impetrado com o 
objetivo de trancar ação penal movida pelo Ministério Público contra os pacientes Miguel 
Carlos Lopes e Uiracy Veloso Castelo Branco Lopes, que os acusa do crime previsto no 
art. 95, alínea "d", da Lei nº 8.212/91, porque, segundo a denúncia, deixaram de recolher 
aos cofres públicos as quantias descontadas dos respectivos empregados a título de 
contribuições previdenciárias. 
Alegaram os impetrantes que, estando em débito com a Previdência Social, requereram 
parcelamento, que foi concedido, quitado antes mesmo do oferecimento da denúncia, 
extinguindo a obrigação. 
A liminar requerida foi concedida (fls. 23/24). 
Sendo solicitadas informações, disse o Juiz que recebeu a denúncia, face à existência da 
materialidade do delito e indícios de autoria. 
O Ministério Público Federal se manifestou nos autos pela denegação da ordem, 
alegando, em síntese, que o elemento subjetivo do tipo penal estaria evidenciado pelo 
não recolhimento dos valores previdenciários no tempo próprio, além de que o pagamento 
posterior do débito seria irrelevante para afastar a existência do dolo (fls. 32/35). 
Sem revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO  
O SENHOR  JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Sobre o crime em questão, já escrevi: 
"APROPRIAÇÃO INDÉBITA E DÍVIDA DE TRIBUTO 
A Lei nº 8.137, de 27 de novembro de 1990, estabelece que constitui crime contra a 
ordem tributária 'deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição 
social, descontado ou cobrado na condição de sujeito passivo da obrigação e que deveria 
recolher aos cofres públicos'. (Art. 2º, inciso II). 
A existência de dispositivos legais semelhantes, anteriores e posteriores a este, bem 
revela a insegurança dos que manejam a elaboração das leis na incriminação da conduta 
nessa norma descrita. Talvez em razão de tal insegurança, somada ao desejo persistente 
de impor ao contribuinte inadimplente pena corporal, levou o legislador a definir o mesmo 
fato, em tempos idos da ditadura, e agora, recentemente, como caracterizador da 
situação de depositário infiel. 
Ambas as definições, como autor de crime, e como depositário infiel, de uma situação que 
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não vai além de simples inadimplemento de dívida, constituem o que em boa doutrina se 
pode chamar de fraude à Constituição. 
Realmente, a Constituição Federal estabelece que 'não haverá prisão civil por dívida, 
salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação 
alimentícia e a do depositário infiel'. (Art. 5º, inciso LXVII). Como ensina Celso Ribeiro 
Bastos, nos tempos modernos já não se aceita mais prisão do devedor inadimplente, 
sendo cabível, em seu lugar, a execução do patrimônio do responsável por dívida. 
(Comentários à Constituição do Brasil, Saraiva, São Paulo, 1989, 2º vol, p. 304). 
Não se diga que a vedação constitucional, porque se reporta apenas à prisão civil, não se 
opõe à lei ordinária que define como crime o inadimplemento de dívida, para reprimi-lo 
com pena prisional. Não é assim. A lei ordinária que define como crime o simples 
inadimplemento de uma dívida, e comina para o que nele incorre pena prisional, conflita 
com a norma da Constituição que proíbe a prisão por dívida. Há, na verdade, evidente 
antinomia entre a norma da Constituição que proíbe a prisão por dívida, e aquela, da lei 
ordinária, que define como crime o inadimplemento de dívida, para viabilizar, dessa forma, 
a aplicação da pena prisional ao devedor inadimplente. 
Toda norma jurídica alberga valor, cuja presença permite que se estabeleça a coerência 
do sistema jurídico. Na proteção de cada bem jurídico, de cada bem da vida, tem-se de 
evitar a incongruência. Por isto, doutrina Usera, 'La sistematicidad em el ámbito 
constitucional alcanza su mayor relieve en la necessaria ponderación de bienes 
igualmente protegidos'. (Raúl Canosa Usera, Interpretacion Constitucional y Formula 
Politica, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1988, p. 215). 
A norma da Constituição que proíbe a prisão por dívida alberga direito à liberdade, 
colocando-o em patamar superior ao direito de receber um crédito. Isto não que dizer que 
o direito de receber um crédito restou sem proteção jurídica. Quer dizer que essa 
proteção não pode chegar ao ponto de sacrificar-se a liberdade corporal, a liberdade de ir 
e vir. Limita-se, pois, a proteção do direito de receber um crédito ao uso da ação 
destinada a privar o devedor de seus bens patrimoniais, a final desapropriados no 
processo de execução. 
O sistema jurídico, considerados os valores que alberga, é necessariamente coerente. 
Suas eventuais antinomias devem ser eliminadas, e quando em conflito se encontram 
normas de diversa hierarquia a eliminação se faz sem qualquer dificuldade, porque 'o juiz, 
quando se encontrar frente a um conflito entre uma norma superior e uma norma inferior, 
será levado a aplicar a norma superior'. (Norberto Bobbio, Teoria do Ordenamento 
Jurídico, 4ª edição, Editora Universidade de Brasília, 1994, p. 111). 
É certo que estamos falando de inadimplência de dívida, e não de práticas fraudulentas. 
'O que o bom senso repele é responder a liberdade individual pelo pagamento de dívidas, 
salvo em caso de fraude. A liberdade poderá responder pela fraude, e não pela dívida em 
si'. (A. de Sampaio Dória, Direito Constitucional, Max Limond, São Paulo, 1960, vol. 4º, p. 
683). 
Não se diga que o não pagamento do IPI, ou do Imposto de Renda retido na fonte, ou de 
contribuições de seguridade social descontadas de empregados, corresponde à 
apropriação indébita, definida no art. 168, do Código Penal. O contribuinte não se 
apropria, porque o dinheiro lhe pertente, e não ao Fisco, que é simplesmente credor. 
No Imposto sobre Produtos Industrializados, o sujeito passivo da relação obrigacional 
tributária é o comerciante, o industrial, ou o produtor, nos termos do art. 51, do Código 
Tributário Nacional. O que este recebe de quem adquire seus produtos é o preço destes. 
Há, entre o comerciante, industrial ou produtor, e seu cliente, que lhe compra os produtos, 
uma relação jurídica de direito comercial, que não se confunde com a relação jurídica de 
tributação. Tanto assim é que se o comprador não paga, nem por isto deixa o contribuinte 
de ser devedor do tributo. 
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Pode, é certo, estar o valor do IPI incluído no preço dos produtos vendidos. Isto, porém, 
não faz do industrial mero intermediário, nem do comprador do produto contribuinte do 
IPI. O valor dos salários pagos pelo industrial também pode estar incluído no preço dos 
produtos, como o valor do aluguel do prédio em que é instalada a indústria, o valor da 
conta de energia elétrica, o valor das matérias primas, entre outros. Nem por isto se pode 
afirmar que o comprador dos produtos é o empregador, nem o inquilino, nem o cliente da 
empresa fornecedora de energia, ou da empresa fornecedora de matérias primas. Nem se 
pode dizer que o preço dos produtos é formado necessariamente de todos esses 
elementos. 
'O preço pode, de fato, ser assim decomposto, mas não formado, pois o seu quantum é 
fixado pelas condições de mercado, podendo dar maior, menos ou nenhum lucro e até 
mesmo prejuízo'. (José Carlos Graça Wagner, citado por Ives Gandra da Silva Martins, Da 
Sanção Tributária, São Paulo, 1980, p. 82). 
No caso do Imposto de Renda na fonte, ou das contribuições descontadas dos salários, 
embora possa parecer que há uma apropriação, na verdade ela não existe, porque o 
empregador, ao pagar o salário, ou a fonte, ao pagar o rendimento sujeito à incidência do 
imposto, na verdade está pagando parte de seu débito, e fica a dever o restante, a ser 
pago ao Fisco. A relação jurídica, em qualquer desses casos, com o Fisco, é uma relação  
de direito obrigacional. A ação executiva, a ela correspondente, é pessoal. Jamais a ação 
executiva é real. A distinção já foi apontada, com propriedade, por Pontes de Miranda. 
(Cf. Comentários à Constituição de 1967, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1968, 
tomo V, p. 252). 
Em qualquer caso, se o contribuinte escritura, em sua contabilidade, os valores a serem 
pagos ao Tesouro, resta ausente o elemento subjetivo do tipo penal. O dolo é a 'vontade 
livre e consciente de o sujeito se apropriar de coisa alheia móvel de que tem a posse ou 
detenção'. (Damásio E. de Jesus, Código Penal Anotado, 2ª edição, Saraiva, São Paulo, 
1991, p. 489). E com essa vontade, que é elementar na apropriação indébita, é 
inteiramente incompatível a escrituração contábil, como débito do contribuinte a crédito do 
Tesouro, das quantias correspondentes aos tributos a serem pagos. 
O antigo Tribunal Federal de Recursos chegou a afirmar, por sua 2ª Turma, que na 
apropriação indébita do IPI não se exige o dolo específico, porque não obstante tenha o 
art. 2º, do Decreto-lei 326/67, utilizado a rubrica do art. 168, do Código Penal, 'criou um 
delito de formato próprio, com tipicidade determinada'. (ACr nº 4.589 - PE, julgada em 
8.6.82, Rel. Min. José Cândido, RTFR nº 93, p. 127). Curioso, porém, é observar que o 
mesmo Tribunal, por seu Plenário, já havia rejeitado a argüição de inconstitucionalidade 
do mesmo Decreto-lei, ao argumento de que  'o caput da referida regra legal não criou 
novo tipo penal, limitando-se a proibir que o contribuinte empregue o produto do imposto 
em fim outro que não seja o recolhimento aos cofres da União e cujo descumprimento 
reúne em si os elementos do crime definido no art. 168 do Estatuto'. (Rec. Crim. nº 544 - 
SC, Rel. Ministro Antonio Torreão Braz, julgado em 11.12.79, mv., Tribunal Pleno, RTFR 
nº 82, p. 1/14). 
Se as normas que dizem ser crime o não recolhimento de tributos nos prazos legais criam 
tipo novo, diverso da apropriação indébita, são inconstitucionais porque afrontam a 
proibição de prisão por dívida. Se apenas explicitam que esse não recolhimento configura 
o tipo do art. 168, do Código Penal, sua aplicação somente há de se dar quando 
presentes todos os elementos daquele tipo, entre os quais o dolo específico, a vontade 
consciente de fazer próprio o dinheiro do Fisco. E tal elemento, como se disse acima, é 
inteiramente afastado pela escrituração contábil da dívida, que há de ser entendida como 
induvidosa e até eloqüente manifestação que é do propósito de responder pela dívida. 
Propósito que, evidentemente, não se concilia com a vontade de apropriar-se. 
(Apropriação Indébita e Dívida de Tributo, em Repertório IOB de Jurisprudência nº 12/94, 
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texto 3/9764). 
Não é necessário, porém, no presente caso, enfrentar-se a questão da 
inconstitucionalidade dos dispositivos legais nos quais estaria capitulado o fato imputado 
ao paciente. 
Tem este Tribunal entendido que o crime de apropriação indébita de contribuições 
previdenciárias não se configura sem o dolo específico, sem a vontade de fazer próprio o 
dinheiro alheio. 
Neste sentido podem ser mencionadas as seguintes decisões: 
"EMENTA: Processo Penal. Ação Penal. 
Improcedência da acusação. Arquivamento do processo. Não recolhimento de 
contribuição previdenciária. Inexistência de apropriação indébita. Atipicidade". 
(Ação Penal nº 59 - PB, Pleno do TRF 5ª Região, Rel. Juiz Lázaro Guimarães, dec. 
unânime, julg. 18/08/93, DJ 17/09/93, p. 38369) 
"EMENTA: Penal. Apropriação indébita. IPI. 
- Contribuinte do IPI é o vendedor, e não o adquirente, na operação em que incide o 
tributo. Logo, a lei que equipara o não recolhimento desse imposto à apropriação indébita, 
na verdade, está instituindo prisão por dívida. 
- De todo modo, mesmo considerando o IPI coisa alheia, o industrial que escritura 
regularmente os valores desse imposto, a serem recolhidos, revela a ausência do ânimo 
de apropriar-se, indispensável à configuração do tipo definido no art. 168 do Código 
Penal. 
- Apelação improvida". 
(ACr nº 503 - PE, 1ª Turma do TRF 5ª Região, Rel. Juiz Hugo Machado, dec. unânime, 
julg. 05/11/92, DJ 07/05/93, p. 16786) 
"EMENTA: Penal. Apropriação indébita. Retenção de Imposto de Renda na fonte. 
Parcelamento. Absolvição. 
1. - Se, em matéria tributária, os sujeitos ativo e passivo firmam parcelamento de débito, 
esvazia-se o tipo penal da apropriação indébita de que trata o art. 168, do Código Penal, 
em combinação com o art. 11, da Lei nº 4.357/64, por ausência do elemento subjetivo 
interno necessário à caracterização do delito. 
2. - Instaurados quatro processos fiscais contra o contribuinte para apuração de retenção 
de Imposto de Renda na fonte não recolhido aos cofres da Fazenda Nacional, todos 
referentes ao mesmo período, se há transação entre o Fisco  e o  contribuinte parcelando 
os débitos apurados em três dos quatros processos, há de se estender, para fins penais, 
os efeitos do acordo a todo o débito. 
3. - A ausência do animus rem sibi habendi, reconhecida, por força do parcelamento, 
contamina os demais atos praticados de forma continuada. 
4. - A tolerância fiscal, em firmar o parcelamento, com a discricionariedade que lhe é 
outorgada pelo art. 174, do CTN, tem o condão de impedir as repercussões penais dos 
atos inquinados. 
5. - Absolvição dos acusados. Apelação provida". 
(ACr nº 242, 2ª Turma do TRF 5ª Região, Rel. Juiz José Delgado, dec. unânime, julg. 
03/04/90, DJ 25/04/90 ) 
No mesmo sentido, ainda, Rec. Crimin. nº 77, 3ª T. deste Tribunal, Rel. Juiz Ridalvo 
Costa, julg. 19/05/94, DJ 10/06/94, p. 30.495. 
Quando se admite a responsabilidade penal do diretor de empresa por crimes atribuíveis 
à pessoa jurídica, o que se dá é a desconsideração desta, para fins penais, tendo-se em 
vista que o patrimônio da empresa pertence a seus sócios, que por isto se beneficiam 
com as vantagens do crime por aquela cometido. 
Porém, o débito foi parcelado, o que extinguiu a obrigação, antes mesmo do oferecimento 
da denúncia, encontrando-se devidamente quitado conforme cópia autenticada de 
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declaração fornecida pelo próprio INSS (fls. 21). Resta evidente que o ânimo de apropriar-
se está ausente se o débito foi parcelado e quitado, desaparecendo a ilicitude. 
Pelo exposto, concedo a ordem. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS N. 524-CE   

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Impetrantes: DRS. ENÍSIO CORDEIRO GURGEL E OUTRO 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 6ª VARA-CE 
Paciente: MARIA DE LOURDES DA SILVEIRA QUINDERÉ 
 
EMENTA  

Processual Penal. Habeas Corpus. Trancamento de ação criminal. 
- Os delitos de natureza tributária supõem, além da infringência dos deveres fiscais, a 
realização da conduta típica descrita no Direito Penal. O simples inadimplemento de 
obrigação previdenciária pela empresa não é suficiente para a caracterização do ilícito 
penal. 
- Hipótese em que a denúncia, em nenhum momento, cogitou de demonstrar como pôde 
atribuir a prática tida como criminosa à paciente, sendo certo que a mera condição de 
presidente do Conselho de Administração da empresa somente representaria nexo a 
vincular a denunciada na absurda aceitação do princípio da responsabilidade penal 
objetiva. 
- Ordem concedida. Trancamento de ação criminal que se determina. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, conceder a ordem, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 31 de agosto de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Os advogados Enísio Cordeiro Gurgel e Heber 
Quinderé Júnior impetram habeas corpus preventivo em favor de Maria de Lourdes da 
Silveira Quinderá, devidamente qualificada. 
Alegam que a paciente é presidente do Conselho de Administração de Libra - Ligas do 
Brasil S/A, sediada em Banabuiú-CE,  e foi denunciada pelo Ministério Público Federal em 
razão de haver a empresa deixado de recolher, na época própria, contribuições 
previdenciárias descontadas de seus empregados, não obstante haver recolhido a 
totalidade do débito pouco depois do encerramento do procedimento administrativo. 
Argumentam, em síntese, inexistir justa causa para instauração do procedimento criminal, 
em razão do adimplemento da obrigação no curso da ação fiscalizadora e da inocorrência 
de dolo, elemento indispensável à configuração da tipicidade delituosa indigitada. 
Colacionam ensinamentos do Juiz Hugo Machado, de Giuseppe Bettiol, Álvaro Mayrink da 
Costa e julgados dos tribunais no sentido da tese ora apresentada. 
A título de informações, o MM. Juiz impetrado remeteu cópia da denúncia. 
O parecer do Dr. Ivaldo Olímpio de Lima, Procurador Regional da República, é pela 
denegação da ordem, por entender que a adequação do fato com o tipo penal é matéria 
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de prova. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): O fato delituoso está assim descrito na 
denúncia: 
"A Fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social detectou que a empresa Libra - 
Ligas do Brasil S/A, situada na Rodovia-CE 113, km 40, em Banabuiú, descontou da folha 
de salários de seus empregados, recibos de férias e rescisões contratuais contribuições 
sociais não repassadas ao INSS, nas épocas próprias, no período de 04 a 07-1994. 
A acusada é presidente do Conselho de Administração da Libra - Ligas do Brasil S/A, 
representando a empresa Cardomil S/A Mineração e Indústrias, uma das acionistas da 
devedora, conforme a Ata de Assembléia Geral Ordinária de 14.04.94, que repousa às fls. 
20/21". 
Arremata a peça de acusação nos seguintes termos: 
"O fato do não recolhimento tempestivo das contribuições subsume-se na infração do art. 
95, letra "d", da Lei nº 8.212/91, razão por que o Ministério Público oferece esta denúncia 
para a instauração da respectiva ação penal contra a mesma, requerendo sua citação e a 
oitiva da testemunha abaixo indicada". 
A questão que se coloca é a seguinte: o mero atraso no recolhimento de contribuições 
previdenciárias pela empresa acarreta necessariamente a responsabilidade penal da 
presidente do seu Conselho de Administração? Observe-se que, no caso, a empresa 
providenciou o pagamento do débito no mesmo mês em que foi notificada e que os autos 
não fazem referência à prática de qualquer fraude por parte de sua presidente, de diretor 
ou de qualquer preposto. 
Em ensaio sobre o tema, a Professora Misabel Abreu Machado Derzi conclui, com 
absoluta propriedade, que os delitos de fundo tributário estão submetidos aos mesmos 
princípios do Direito Penal Comum. Em conseqüência, são-lhe aplicáveis os princípios da 
legalidade, da tipicidade, da proibição de aplicação analógica, da irretroatividade da 
pessoalidade da culpa, do benefício da dúvida, entre outros. 
Os delitos de  natureza tributária supõem, além da infringência dos deveres fiscais, a 
realização da conduta típica descrita no Direito Penal. Desse modo,  o simples 
inadimplemento de obrigação previdenciária pela empresa não é suficiente para a 
caracterização do ilícito penal. 
Recorde-se que a Constituição Federal, salvo as exceções do devedor de alimentos e do 
depositário infiel, proíbe a prisão por dívida. Sobre a extensão do princípio à prisão penal, 
assim escreve o Juiz Hugo Machado: 
"Não se diga que a vedação constitucional, porque se reporta apenas à prisão civil, não 
se opõe à lei ordinária que define como crime o inadimplemento de dívida, para reprimi-lo 
com pena prisional. Não é assim. A lei ordinária que define como crime o simples 
inadimplemento de uma dívida, e comina para o que nele incorre pena prisional, conflita 
com a norma da Constituição que proíbe a prisão por dívida. Há, na verdade, evidente 
antinomia entre a norma da Constituição que proíbe a prisão por dívida e aquela, da lei 
ordinária, que define como crime o inadimplemento de dívida, para viabilizar, dessa forma, 
a aplicação da pena prisional ao devedor inadimplente". 
Resta, ainda, a considerar a questão da pessoalidade da pena. A denúncia, em nenhum 
momento, cogitou de demonstrar como pôde atribuir a prática tida como criminosa à 
paciente. Se o nexo que vincula a denunciada é a mera condição de presidente do seu 
Conselho de Administração, então seremos forçados a reconhecer que o Direito Penal 
Brasileiro passou a adotar o princípio da responsabilidade penal objetiva, para espanto 
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das sociedades civilizadas. 
O ilustre parecerista argumenta que se faz necessária a análise da prova na ação criminal 
em curso. Acolheria tal argumento se a exordial atribuísse à paciente a prática de algo 
mais, de um plus indispensávell à configuração do ilícito penal. Insisto: o mero atraso no 
cumprimento de obrigação jamais poderia caracterizar ilícito penal, sobretudo quando a 
inadimplente é pessoa jurídica e não se demonstra o vínculo entre esse fato e a pessoa 
física da dirigente da empresa. 
Por todo o exposto, concedo a ordem para determinar o trancamento da Ação Criminal nº 
95.0006174-0, instaurada perante a 6ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Ceará. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS N. 553-PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Impetrante: DR. ADEMAR RIGUEIRA NETO 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 6ª VARA-PE 
Pacientes: FRANCISCO GONÇALVES DE LUCENA E DANIEL BEZERRA DA SILVA 
 
EMENTA  

Processual Penal. Habeas Corpus. Trancamento de ação penal. Crime contra a ordem 
tributária.  Alegação de inépcia da denúncia. Autoria múltipla. Descrição individualizada. 
Concessão da ordem. 
Nos crimes contra a ordem tributária praticados por sociedade, a responsabilidade dos 
sócios deve ser descrita individualizadamente. 
Nas basta a empresa deixar de recolher o tributo para que os administradores sejam 
responsabilizados criminalmente. 
Inépcia da denúncia que não atribui especificamente a cada um dos acusados a prática 
de qualquer ato ou conduta. 
Concessão da ordem. 
 
ACÓRDÃO  
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
maioria, conceder a ordem, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar 
o presente julgamento. 
Recife, 23 de novembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: O bacharel Ademar Rigueira Neto impetrou ordem 
de habeas corpus preventivo em favor dos pacientes Francisco Gonçalves de Lucena e 
Daniel Bezerra da Silva, visando ao trancamento de uma ação penal ora em tramitação 
perante a 6ª Vara Federal-PE. 
Os pacientes foram denunciados como incursos nas sanções do art. 5º, da Lei 7.492/86, 
c/c o art. 95, "d", §§ 1º e 2º, da Lei 8.212/91, pelo fato de haverem deixado "de recolher 
aos cofres da Previdência Social valores referentes a contribuições descontadas de seus 
empregados, referentes ao período outubro/92 a julho/93" (fls.09). 
Sustentou o impetrante, em resumo, a inépcia da denúncia, que não teria descrito em que 
constituiu a participação delituosa de cada um dos acusados. 
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O MM. Juiz Federal da 6ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, Dr. José Baptista de 
Almeida Filho, prestou informações, aduzindo que "a denúncia formulada pelo Ministério 
Público contra Francisco Gonçalves de Lucena e Daniel Bezerra da Silva veio a ser 
recebida e devidamente processada, por ser típica a conduta que lhes foi imputada, ao 
'deixarem de recolher aos cofres da Previdência Social valores correspondentes a 
contribuições descontadas de seus empregados', e dada a circunstância, outrossim 
enfatizada na denúncia, de serem os réus os 'únicos responsáveis pela movimentação 
financeira da empresa' da qual são sócios". 
Com vista, opinou a douta PRR pela denegação da ordem. 
Era o que cabia relatar. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O principal argumento da impetração é o 
de que a denúncia seria inepta, por infringência ao disposto no art. 41, do CPP, uma vez 
que não descreveu em que consistiu a participação delitiva de cada um dos acusados. 
Os pacientes foram denunciados pelo fato de haverem deixado "de recolher aos cofres da 
Previdência Social valores referentes a contribuições descontadas de seus empregados, 
referentes ao período outubro/92 a julho/93" (fls.09). 
Os fatos foram assim narrados na peça acusatória - fls. 09: 
"Na qualidade de sócios e únicos responsáveis pela movimentação financeira da empresa 
Vanguarda Serviços Técnicos Ltda., estabelecida na Rua Dom José Pereira Alves, 173, 
Cordeiro, nesta, os denunciados deixaram de recolher aos cofres da Previdência Social 
valores referentes a contribuições descontadas de seus empregados, referentes ao 
período outubro/92 a julho/93. 
O fato em tela foi apurado pelos Fiscais de Contribuições Previdenciárias, Cláudio Moraes 
de Araújo e Cléa Maria da Silveira Caldas, atingindo o montante de CR$ 6.416.466,14, 
equivalente a 66.519,45 UFIR, consoante Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - 
NFLD nº 31.552.714-5, valor este atualizado em 08.10.93. 
A conduta dos denunciados, consistente em deixar de recolher, na época própria, 
contribuição devida à Seguridade Social e arrecadada mediante desconto de salários dos 
empregados, administradores e autônomos, caracteriza ilícito penal, nos termos da 
inframencionada lei, como sabido".  
É induvidoso que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso e suas 
circunstâncias, como exige o art. 41, do CPP. 
Em julgamentos anteriores, já me posicionei no sentido de que, tratando-se de autoria 
múltipla ou coletiva, não se faria indispensável individualizar a participação específica de 
cada agente, cuja conduta pessoal deveria ser apurada no curso da ação penal e não 
pela via estreita do habeas corpus. 
No entanto, nas hipóteses de crime contra a ordem tributária, praticado por sociedade 
comercial, como é o caso em julgamento, venho sustentando que a responsabilidade dos 
sócios deve ser descrita individualizadamente. Não basta a empresa deixar de recolher o 
tributo, para que os administradores sejam responsabilizados criminalmente. A 
responsabilidade penal, como se sabe, é subjetiva e não objetiva. 
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal, por sua vez, é unânime em considerar que o 
delito em tela só se configura quando comprovada a manifesta intenção do agente em 
não recolher o tributo. 
Daí porque a denúncia, no caso, haveria de descrever a conduta delitiva atribuída a cada 
um dos denunciados. 
Se a denúncia não atribui a cada um dos denunciados a prática de qualquer ato ou 
conduta ligada ao evento criminoso é inepta, conforme vem entendendo a jurisprudência 
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mais recente do Egrégio STJ: 
"Crimes societários. Denúncia. Requisitos. A atenuação dos rigores do art. 41, do CPP, 
nos chamados delitos societários, não pode ir até o ponto de admitir-se denúncia fictícia, 
sem apoio na prova e sem demonstração da participação dos denunciados na prática tida 
por criminosa. Ser acionista ou membro do conselho consultivo da empresa não é crime. 
Logo, a invocação dessa condição, sem a descrição de condutas específicas que 
vinculem cada diretor ao evento criminoso, não basta para viabilizar a denúncia. 
A denúncia, pelas conseqüências graves que acarreta, não pode ser produto de ficção 
literária. Não pode, portanto, deixar de descrever o porquê da inclusão de cada acusado 
como autor, co-autor ou partícipe do crime" (RHC nº 4214-1-DF, Quinta Turma, v.u., julg. 
22.02.95). 
Penso que esse abrandamento na jurisprudência com referência aos crimes societários 
reflete uma posição de justiça, do contrário, todas as empresas devedoras da Previdência 
Social iriam ter seus sócios e administradores processados e condenados criminalmente. 
A meu ver, data maxima venia, seria uma forma de coagir o pagamento do tributo devido. 
Com essas considerações, concedo a ordem. 
É como voto. 
 

MEDIDA CAUTELAR N. 267-RN  

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Requerente: UNIÃO FEDERAL 
Requerido: LUIZ BATISTA DE LIMA 
Advogados: DRS. ROSÁLIA ALVES DE OLIVEIRA E OUTRO (REQDO.) 
 
EMENTA  

Processual Civil. Medida Cautelar em Ação Rescisória postulatória de sobrestamento da 
execução de acórdão deferitório do reajuste de 16,19% e 26,05% aos salários em geral. 
Inofensa a dispositivo literal de lei. Ação improcedente. 
- A medida cautelar em ação rescisória deve ser repelida quando empregada como 
sucedâneo do recurso adequado por pretender corrigir situação já constituída. A 
divergência de interpretação dos tribunais inferiores em relação aos tribunais superiores 
não enseja necessariamente a rescisão dos seus julgados, cabível, tão-somente, na 
hipótese em que a interpretação albergue uma violação flagrante à literalidade de 
dispositivo legal, até porque a jurisprudência dos tribunais superiores evolui, admitindo 
hoje o que ontem seria impensável. 
- Ação cautelar improcedente. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, 
julgar improcedente a ação, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 27 de setembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: A União Federal requereu ação cautelar, com pedido 
de liminar, para suspender a execução de acórdão objeto de ação rescisória ajuizada pela 
autora contra Luiz Batista de Lima, que reconheceu em favor do réu o direito ao reajuste 
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dos seus vencimentos em 16,19%, referente à URP de abril e maio de 1988, e 26,05%, 
relativo à URP de fevereiro de 1989. 
Alega estar presente o requisito da aparência do bom direito, quando da execução do 
julgado impugnado, circunstância que tornará inócua a prestação jurisdicional postulada 
na ação rescisória que se acha em curso, e que, complementa, tem fundamentos 
absolutamente conflitantes com a interpretação já pacificada pelo Supremo Tribunal 
Federal. E quanto ao periculum in mora, indica o comprometimento, irremediável, das 
contas do Tesouro Nacional no instante do devido cumprimento. 
A liminar foi denegada por despacho do MM. Juiz Ridalvo Costa, quando no exercício da 
Presidência desta Corte. 
Na contestação, o réu pede o indeferimento da presente medida cautelar, argumentando 
falta de suporte legal, conforme a Súmula 343, do STF, in verbis: 
"Não cabe rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda 
se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida" (Súmula 343/STF). 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): 
Esta Corte, à época em que foi instituída a lei que garantia o reajuste dos salários em 
geral pelos percentuais de 16,19% e 26,05%, por unanimidade, em votos adequadamente 
fundamentados, interpretava como devidos os reajustes de vencimentos com base nos 
índices em questão. Aliás, havia uma unanimidade de ponto de vista em todos os 
tribunais deste País entendendo cabível o pagamento da URP. Esta Casa, inclusive, em 
sessão administrativa, autorizou o pagamento da URP de 26,05% aos seus Juízes e 
servidores. Outros tribunais procederam da mesma maneira, de tal modo que era uma 
matéria tranqüila. 
Portanto, não é o de se cogitar da aplicação da Súmula 343 do Órgão Maior da Justiça. 
Outrossim, o julgamento, tanto em Primeiro Grau quanto pelo órgão fracionário da Corte, 
não vulnerou qualquer disposição literal de lei. Apenas adotou uma interpretação que não 
veio a ser prestigiada em sua integralidade pelo Supremo Tribunal Federal. Pois, no caso 
dos 16,19%, restringiu sua incidência a sete trinta avos. 
A requerente deixou de utilizar o apelo extremo para tentar modificar tal decisão. A 
questão poderia ter sido agitada perante o Supremo através de recurso extraordinário. A 
parte não fez ou não soube fazer adequadamente. 
O objetivo desta ação não é mais do que um sucedâneo do recurso extraordinário que, 
nesta hipótese, deve ser repelido por pretender corrigir situação já constituída. A 
divergência de interpretação dos tribunais inferiores em relação aos tribunais superiores 
não enseja necessariamente a rescisão dos seus julgados, cabível, tão-somente, na 
hipótese em que a interpretação albergue uma violação flagrante à literalidade de 
dispositivo legal, até porque a jurisprudência dos tribunais superiores evolui, admitindo 
hoje o que ontem seria impensável. 
Tão logo foi conhecido o pronunciamento da Suprema Corte, este Tribunal passou a 
prestigiá-lo, dando provimento aos recursos interpostos, fossem apelações ou embargos 
infringentes. 
No caso, porém, de ação rescisória, o Código limita o seu alcance, a fim de prestigiar a 
coisa julgada que a Constituição eleva a nível de princípio: 
"Art. 5º. (...) 
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;" 
A proteção da coisa julgada é essencial à preservação da segurança jurídica. De outro 
modo, todas as decisões em matéria constitucional ficariam sempre dependentes do 
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pronunciamento da Suprema Corte, ainda que a parte tenha sucumbido na interposição 
do recurso constitucionalmente previsto para o caso. Na verdade, seria até mesmo tornar 
o recurso extraordinário desnecessário. A vingar o posicionamento adotado pela 
requerente, seria mais prático a parte deixar transcorrer o prazo e ajuizar a rescisória. 
Em razão do exposto, julgo improcedente a presente ação. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA N. 31.982-PB 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Impetrante: FLORISVAL LÚCIO PEREIRA 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA-PB 
Lit. Passiva: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF 
Advogado: DR. EREMILTON DIONÍSIO DA SILVA (IMPTE.) 
 
EMENTA  

Mandado de Segurança. Execução Fiscal. Bem de família. Impenhorabilidade. Lei 8.009, 
de 29.03.90. Segurança concedida. 
- Nos termos do art. 1º, da Lei 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal ou da 
entidade familiar é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, 
comercial, fiscal, previdenciária ou de  outra natureza, contraída pelos cônjuges. 
- Restou comprovada a condição de bem de família do imóvel sobre o qual recaíra a 
penhora, na execução fiscal promovida contra o impetrante. 
- Segurança concedida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide o Plenário 
do Egrégio 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, 28 de junho de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Florisval Lúcio Pereira impetrou o presente 
mandado de segurança contra ato do MM. Juiz Federal da 3ª Vara Federal de João 
Pessoa, o de determinar o leiloamento do imóvel residencial do impetrante. 
Segundo afirma, fora sócio da sociedade comercial Industrial Brasileira de Lajes Ltda., 
sediada no Rio de Janeiro, de atividades há muito tempo encerradas. A Fazenda Nacional 
promovera execução fiscal contra dita empresa, em decorrência de débito referente ao 
imposto de renda pessoa jurídica. 
Não embargara a execução, mas, em 12.05.91, intimado a justificar a recusa do encargo 
de fiel depositário do bem penhorado, o impetrante alegara a insubsistência da penhora 
em face da impenhorabilidade do bem, a teor dos arts. 1º e 5º, da Lei 8.009/90, pedindo-
lhe o cancelamento. 
O Julgador monocrático não se pronunciou sobre tal súplica, mandando o bem a leilão 
(fls. 55). 
Concedi a liminar para suspender a realização da praça (fls. 60). 
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A autoridade impetrada prestou informações. A penhora decorrera do cumprimento de 
carta precatório oriunda do Rio de Janeiro. Tratando-se, porém, de bem hipotecado à 
CEF e tendo em vista a não intimação daquela instituição, fora suspensa a realização do 
leilão desde 06.08.93. 
A ilustre representante da PRF opinou pela denegação da segurança, porquanto não se 
apresentaria como meio processual adequado para suspender ação de execução e 
cancelar o débito. Somente através de embargos poderia o impetrante atingir tal objetivo, 
nos termos dos artigos 741 e 745 do Código de Processo Civil. Ademais, o imóvel estaria 
hipotecado, incidindo, na hipótese, a regra do parágrafo 1º, do art. 1º, da Lei nº 8.009/90, 
a permitir a penhora. 
Relatei. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A impenhorabilidade do bem de 
família a prevê, expressamente, o art. 1º, da Lei nº 8.009, de 29.03.90, de dicção: 
"Art. 1º. O imóvel residencial próprio do casal ou de entidade familiar é impenhorável e 
não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de 
outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus 
proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". 
As provas carreadas aos autos demonstram de maneira induvidosa que a penhora recaíra 
sobre o único imóvel de propriedade do executado, ora impetrante (fls. 37/39). Segundo 
afirma, onde reside com a companheira e três filhos menores, fato não contestado pelo 
impetrado. 
Concedo, pois, a segurança, determinando o cancelamento da penhora incidente sobre o 
referido bem, tal como requerido na inicial. 
Assim voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA N. 47.390-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Impetrante: LEONARDO ANACLETO NASCIMENTO RAMOS 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 10ª VARA-PE 
Lit. passiva: FAZENDA NACIONAL 
Advogado: DR. FERNANDO CORDEIRO DE AZEVEDO (IMPTE.) 
 
EMENTA  

Mandado de Segurança. Execução Fiscal. Penhora de linha telefônica de propriedade do 
sócio da empresa executada. Direito ao uso da linha. Possibilidade. 
- O crédito fiscal continua garantido pela penhora do bem. 
- O impetrante é portador de insuficiência coronária e tem comprovado regularmente a 
quitação das contas telefônicas. Mantém-se preservado, dessa forma, o bem penhorado. 
- Segurança concedida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide o Plenário 
do Egrégio 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. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Recife, 27 de setembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Leonardo Anacleto Nascimento Ramos 
impetrou o presente mandado de segurança contra ato do MM. Juiz Federal da 10ª Vara 
de Pernambuco, o de indeferir pedido de substituição de penhora. Esta fora requerida por 
Herberto Ramos Indústria e Comércio S/A, em executivo fiscal contra ela promovido pela 
Fazenda Nacional, decorrente de débito do IPI. 
Como sócio da empresa, o impetrante integrara a lide na qualidade de litisconsorte 
passivo necessário, efetivando-se a penhora e o bloqueio de linha telefônica de sua 
propriedade. 
Segundo alega, o bem já se encontrava garantindo débito trabalhista em outra ação (fls. 
07) e a executada requerera substituição da penhora, indeferida pelo Julgador 
monocrático (fls. 23). Inconformada, agravara de instrumento, almejando, na hipótese de 
manutenção da decisão, pelo menos o desbloqueio da linha, tendo em vista o estado 
delicado de saúde do ora impetrante (fls. 20). 
Através do presente writ, pretende emprestar efeito suspensivo ao agravo de instrumento 
interposto e recuperar o direito ao uso da linha. 
Deferi a liminar, estabelecendo a obrigação, para o postulante, de apresentar 
mensalmente as contas telefônicas quitadas, no executivo fiscal, sob pena de novo 
bloqueio (fls. 27). 
A autoridade impetrada prestou informações. Indeferira o pedido de substituição da 
penhora, formulado pela executada, face à manifestação contrária da exeqüente e em 
respeito ao art. 15, I, da Lei 6.830/80 (fls. 29/30). 
A Fazenda Nacional argüiu preliminar de impropriedade da via mandamental, por não 
comprovada a interposição de agravo de instrumento. No mérito, estariam ausentes o 
fumus boni juris e o periculum in mora. O bloqueio da linha telefônica revestira-se de 
absoluta legalidade, para garantia de débito devidamente inscrito na dívida ativa e, por 
isso, inquestionável. 
O Parquet opinou, em preliminar, pelo não conhecimento do mandamus, à míngua de 
demonstração da tempestividade do agravo de instrumento. No mérito, pela denegação 
da segurança.  
Relatei. 
 
VOTO-PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A Fazenda Nacional e o Parquet 
suscitam, em preliminar, o não cabimento do mandamus. A primeira, por não comprovada 
a interposição do agravo de instrumento e  segundo, porque não demonstrada a 
tempestividade do referido recurso. 
Ora, nas informações prestadas pelo MM. Juiz Federal da 10ª Vara de Pernambuco, aqui 
autoridade impetrada, temos (fls. 30): 
"Em 16.09.94, a executada requer a substituição da penhora, pedido esse indeferido, face 
à manifestação contrária da exeqüente e de acordo com o art. 15, inciso I, da Lei 6.830/80 
(fls. 54, 55 e 62 dos autos, cópias anexas). 
Em 19.10.94, foi interposto agravo de instrumento, o qual teve sua formação deferida em 
12.12.94, conforme despacho de fls. 10 (cópia anexa)". 
O impetrante trouxe aos autos cópia da petição do agravo, às fls. 17/21, devidamente 
protocolada em 19.10.94. O despacho agravado, cujo teor se revela às fls. 23, foi 
proferido em data de 14.10.94, o que já demonstra ter sido interposto o agravo no prazo 
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legal. 
Afasto, pois, as preliminares argüidas. 
 
VOTO-MÉRITO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Ao deferir a liminar, assim me 
posicionei diante da questão submetida a exame: 
"Trata-se o impetrante de portador de insuficiência coronária, tendo sido submetido a uma 
cirurgia em maio de 1992 (atestado médico - fls. 22), necessitando, portanto, de linha 
telefônica para usá-la num caso de urgência. 
Para conseguir o desbloqueio, compromete-se a comprovar, mensalmente, o pagamento 
pelo uso do telefone. Assim, fica garantida a Fazenda Nacional, receosa de que contas 
não pagas viessem a inviabilizar a cobertura de seu crédito. 
Defiro a preambular requestada, determinando ao executado, na condição de litisconsorte 
passivo necessário, Leonardo Anacleto Nascimento Ramos, demonstre nos autos 
daquele executivo fiscal, mês a mês, o pagamento das contas da linha telefônica 222-
6219, sob pena de novo bloqueio". 
O impetrante vem cumprindo regularmente o pagamento das contas telefônicas. 
Entendo que continua garantido o crédito fiscal, pela penhora do bem. A utilização da 
linha telefônica vem atendendo a uma necessidade básica do impetrante, de preservação 
da saúde, sem qualquer prejuízo para o processo de execução. 
Concedo a segurança, consolidando a preambular. 
Assim voto. 
 

REMESSA EX-OFFICIO N. 33.655-CE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Parte Autora: BANCO COMERCIAL BANCESA S/A 
Parte Ré: FAZENDA NACIONAL 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA-CE 
Advogados: DR. SCHUBERT DE FARIAS MACHADO E OUTRO (PARTE A) 
 
EMENTA  

Mandado de Segurança. Títulos da Dívida Agrária. Incidência de tributação. 
Impossibilidade. Segurança concedida. 
I - Se os Títulos da Dívida Agrária representam o pagamento do justo preço nas 
desapropriações, não podem sofrer tributação, sob pena de decesso no valor da 
indenização. 
II - A não incidência de tributação ocorre em qualquer situação, e não somente enquanto 
tais Títulos se encontrarem na posse do desapropriado. 
III - Precedentes do STJ. 
IV - Remessa oficial improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a 3ª 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, 09 de novembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
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JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O Senhor Juiz Nereu Santos: Cuida-se de mandado de segurança impetrado pelo Banco 
Comercial Bancesa S/A contra ato do Superintendente da Receita Federal no Ceará, 
insurgindo-se contra o entendimento da autoridade impetrada no sentido de ser cabível a 
tributação sobre os Títulos da Dívida Agrária. 
O douto Juiz a quo concedeu a segurança e, reportando-se a precedentes do Colendo 
Superior Tribunal de Justiça, entendeu que não era cabível a incidência de tributos sobre 
os Títulos da Dívida Agrária. 
A sentença foi submetida ao duplo grau obrigatório. 
Sem recurso voluntário, subiram os autos. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se observa,  insurge-se o impetrante 
através do presente writ contra o entendimento do Fisco acerca da cobrança de tributos 
sobre os Títulos da Dívida Agrária. 
Assevera o impetrante que, como possuidor de Títulos da Dívida Agrária e diante das 
informações contraditórias sobre o regime tributário de tais títulos, formulou consulta à 
autoridade impetrada. 
Em resposta, a autoridade administrativa ressaltou que a não incidência de tributos 
abrange, exclusivamente, os títulos enquanto na posse do desapropriado. 
O douto Juiz de 1º Grau, entendendo presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, 
concedeu a liminar requerida para que a autoridade impetrada não promovesse ação 
fiscal exigindo o pagamento de tributos sobre os Títulos da Dívida Agrária. 
Na sentença que concedeu a segurança e confirmou a liminar, o ilustre Magistrado, 
comungando com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, entendeu que sobre os 
Títulos da Dívida Agrária, em qualquer situação, não poderia haver incidência de tributos. 
Pois bem, a questão é saber se poderia haver incidência de tributos sobre o TDA quando 
tal título não se encontrar na posse do desapropriado. 
Ora, se os Títulos da Dívida Agrária representam o pagamento do justo preço nas 
desapropriações, não podem ser tributados, sob pena de desvalorização do valor da 
indenização. 
Assim, não tem nenhuma relevância o fato de o título não mais se encontrar na posse 
daquele que sofreu a desapropriação. 
É de se reconhecer, pois, o direito líquido e certo do portador ou endossatário do TDA de 
não sofrer a tributação sobre tal título. 
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça não discrepa desse 
entendimento: 
"Constitucional. Administrativo. Direito Cambiário. Títulos da Dívida Agrária. Natureza 
jurídica. Correção monetária. Incidência de tributos. 
- O art. 184, da Constituição Federal, não foge ao cânone do prévio e justo ressarcimento, 
dominante nas desapropriações. O pagamento em títulos de crédito com justa cláusula de 
correção monetária corresponde a um pagamento prévio. 
- Assim, nem mesmo ao Poder Legislativo é lícito disciplinar o reajuste pecuniário do TDA, 
de modo a que não se preserve o respectivo valor real. 
- O TDA é um título de crédito emitido pro-soluto pelo fenômeno da 'incorporação', nele se 
materializa a própria indenização pelo desapossamento em razão da autonomia cambial; 
o TDA equipara-se a bem móvel e como tal circula no comércio. 
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- Quando entrega o TDA ao expropriado, o Estado, ao tempo em que se considera 
exonerado pela indenização, compromete-se a resgatá-lo de qualquer portador ou 
endossatário que o apresente, sem indagar como ou por que se deu a transferência. 
- Cobrar imposto do portador ou endossatário do TDA é desconhecer a teoria dos títulos 
de crédito e dar ensejo a que - através do deságio - a indenização se deteriore". 
(MS 1017/DF, STJ, Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, DJU de 25.11.91). 
Com estas considerações, e tendo em vista o precedente colacionado, nego provimento à 
remessa oficial para, assim, conceder a segurança. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFÍCIO N. 35.756-RN    

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Parte Autora: MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO 
Partes rés: BANCO CENTRAL DO BRASIL E BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE S/A-BANDERN 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA-RN 
Advogado: DR. MANOEL ANTONIO DA CUNHA (PARTE A) 
 
EMENTA  

Comercial. Mandado de Segurança. Liquidação extrajudicial. Liberação imediata de 
créditos. Impossibilidade. 
- A liberação de forma imediata dos créditos de correntistas de instituição em liquidação 
afronta a Lei nº 6.024/74 e o princípio da isonomia (art. 5º da Constituição Federal). 
- É que para o credor reaver a quantia depositada, há que se obedecer a todo o 
procedimento previsto na referida lei, observando-se a realidade do ativo da instituição 
liquidante. 
- Precedente deste Tribunal. 
- Remessa oficial provida.  
 
ACÓRDÃO  
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento à 
remessa, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 3 de agosto de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO  
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Cuida-se de remessa oficial de sentença que, 
concedendo a segurança pleiteada, liberou numerário retido por ocasião da liquidação 
extrajudicial do BANDERN - Banco do Estado do Rio Grande do Norte S.A. 
Subiram os autos e neste Tribunal vieram-me por distribuição. 
O feito foi julgado prejudicado, mediante despacho que tratou de matéria diversa, razão 
pela qual foram novamente remetidos a este Tribunal os autos, a mim conclusos, para o 
reexame necessário. 
É o relatório. 
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VOTO  
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): A respeito da matéria ora posta em 
exame, tem-se que esta Egrégia Primeira Turma,  na AMS 4680-RN, que teve como 
relator o eminente Juiz Manoel Erhardt, firmou o seguinte posicionamento : 
"Os titulares de depósitos e aplicações em instituições financeiras são, sem dúvida, 
credores das referidas instituições. 
Aplica-se ao caso o procedimento de liquidação extrajudicial estabelecido pela Lei nº 
6.024/74. 
A existência de tal procedimento tem fundamento nas mesmas razões que justificam o 
processo falimentar, quais sejam, a necessidade de eliminar as empresas que se revelam 
economicamente inviáveis e a preservação da igualdade entre os credores da mesma 
categoria. 
Na hipótese apreciada, o crédito do impetrante somente poderá ser satisfeito após a sua 
classificação e na proporção que lhe couber, de acordo com o ativo da instituição 
liquidante. 
A concessão da segurança isoladamente aos depositantes pode prejudicar o direito de 
outros credores da sociedade em liquidação". 
É bom observar que os arts. 20 a 35, da Lei nº 6.024/74, enumeram as etapas a se 
observarem no processo de liquidação extrajudicial, cujo  interesse maior é o de 
resguardar todos os credores da instituição financeira em liquidação.  
Há, portanto, na referida norma, um procedimento a ser obedecido, desde a declaração 
dos créditos dos credores (art. 22), passando pelo direito a informações (art. 22, § 3º), 
organização do quadro geral dos credores e do balanço geral (art. 25), impugnação do 
valor ou da classificação dos créditos (parágrafo único, do art. 22), até mesmo se 
permitindo o prosseguimento das ações anteriormente existentes contra a instituição, no 
caso de decisão contrária ao recurso interposto (art. 27). 
Não se pode subverter essa ordem, sob pena de visível prejuízo a alguns ou muitos 
credores. E é o próprio art. 34 da multicitada lei que prevê a necessidade de tratamento 
igualitário dos credores do banco em liquidação, ao afirmar que aplicam-se a tal 
procedimento as disposições da Lei de Falências (Decreto-lei nº 7.661, de 21 de junho de 
1945). 
Há que se admitir, inclusive, que a liberação dos créditos de forma indiscriminada afronta 
o próprio princípio constitucional da isonomia (art. 5º, da CF).  
A necessidade de um tratamento isonômico entre os credores vence até mesmo o  
argumento da sentença de que a retenção do dinheiro dos correntistas da instituição 
liquidante atenta contra o direito de propriedade. 
No caso de uma liberação descontrolada, ou mesmo efetuada através de decisão judicial, 
como a de que ora se cuida, pode acarretar em satisfação integral do crédito de poucos, 
em detrimento da maioria, que ficaria sem nada receber. Restaria, aí sim, atingido o 
direito de propriedade dos que nada receberam. 
A decretação de liquidação extrajudicial tem, entre outras finalidades, a de preservar a 
igualdade entre os credores, e somente através do atendimento ao procedimento 
legalmente previsto é que se estará aplicando tratamento isonômico aos mesmos. 
Por esses motivos, dou provimento à remessa oficial para reformar a sentença, 
denegando a segurança. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO N. 48.386-CE 
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Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Partes Autoras: ALESSANDER WILCKSON CABRAL SALES E OUTROS 
Parte Ré: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. JOSÉ SOARES DE SOUZA NETO (PARTES A) 
 
EMENTA  

Administrativo. Concurso Procurador da República. Exigência de dois anos de formado 
em bacharel em Direito. Legalidade. 
1. Não viola qualquer princípio constitucional a exigência feita pelo edital do concurso 
para o cargo de Procurador da República de que o candidato comprove possuir mais de 
dois anos de formado. 
2. A norma editalícia está de conformidade com a regra posterior em legislação 
potencializada pela hierarquia. 
3. Remessa oficial provida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos, entre as partes acima identificadas, 
decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento à remessa oficial, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, ex lege. 
Recife, 23 de maio de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Cuida-se de mandado de segurança impetrado por 
Alessander Wilckson Cabral Sales e outros contra ato do Presidente da Subcomissão do 
13º Concurso para provimento do cargo de Procurador da República no Estado do Ceará, 
com pedido de liminar, por ter a autoridade coatora vedado-lhes a inscrição através do 
regulamento do concurso, em seu art. 9º, II, da Resolução nº 04/93, do Conselho Superior 
do MPF, fixando como condição de admissibilidade da inscrição o lapso temporal de 2 
(dois) anos de conclusão do Curso de Direito. 
Alegam os impetrantes ser inconstitucional referida exigência, por ferir o princípio 
constitucional da isonomia e que o fator tempo não poderia validamente ser eleito como 
elemento discriminatório. 
Aduzem, ainda, que o regulamento do concurso estaria fixando limite de idade, o que é 
vedado pela Constituição. 
Requerem, alfim, seja declarada a inconstitucionalidade do art. 187, da LC nº 75/93, que 
deu origem ao regulamento do concurso, afastando a exigência que esta originou. 
Regularmente notificada, a autoridade apontada como coatora prestou informações, 
afirmando inexistir malferimento ao princípio constitucional da igualdade. 
O ilustre representante do Parquet Federal opinou pela denegação da segurança e 
cassação da liminar concedida, por entender não haver violação ao citado princípio. 
O MM. Juiz monocrático concedeu a segurança e ratificou a liminar para garantir aos 
impetrantes as suas inscrições. 
Sem recursos voluntários, subiram os autos para seu reexame obrigatório. 
É o relatório. 
 
VOTO 
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O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): As preliminares argüidas pela autoridade 
apontada como coatora foram bem decididas pelo eminente Juiz monocrático. Na 
verdade, ato final de execução do concurso, nos limites do Estado do Ceará, compete à 
ilustre autoridade que foi colocada no pólo passivo da presente demanda. Recebendo ela 
delegação executória, deve responder por todos os atos inerentes ao exercício da sua 
função. 
Está pacificado em nosso ordenamento jurídico que nenhum impedimento pode surgir 
para o perseguimento da via judicial, especialmente a exigência de esgotamento da via 
administrativa. 
Por tais fundamentos , como fez a sentença, rejeito as preliminares e examino o mérito. 
Não merece prosperar, com a devida vênia, o entendimento sentencial. 
A matéria de fundo foi, de modo adequado e jurídico, explanada nas informações da 
autoridade apontada como autora. Transcrevo, por apoiar inteiramente, as razões 
apresentadas em tal peça: 
"Alegam que ofende a exigência de dois anos de colação de grau as garantias 
constitucionais, principalmente estabelecendo uma idade mínima para o concurso; que a 
exigência de tempo de formatura visa a alcançar um limite de idade maior que o permitido  
na Constituição; que aquele que, embora recém-formado, tenha freqüentado  estágio de 
capacitação profissional tem qualificação para prestar o concurso; que a capacitação 
profissional deveria ser comprovada através do exercício de atividade advocatícia; que a 
exigência peca por vício de finalidade; que esta exigência ofende também o princípio da 
igualdade e que o tempo é elemento neutro e não pode ser empregado como critério 
diferenciador para distinção entre candidatos. 
Inicialmente, cumpre estabelecer que o Procurador da República signatário, na qualidade 
de Presidente da Subcomissão Estadual do Concurso, é um servidor público e, como tal, 
não pode deixar de aplicar a lei, de agir nos estritos limites legalmente permitidos, sendo 
responsabilizado quando, sponte sua, age sem ou contra expressa determinação legal. 
Desta forma, estabelecendo a lei que 'poderão inscrever-se no concurso bacharéis em 
Direito há, pelo menos, dois anos, de comprovada idoneidade moral', não pode deferir 
pedidos de inscrição preliminar de quem tenha menos de dois anos de colação de grau, 
sendo tais indeferimentos absolutamente legais e não merecendo nenhuma reprovação, 
inclusive em sede judicial. 
Laboram em equívoco quando afirmam que o tempo não pode ser diferenciador, que não 
pode ser critério de distinção entre as pessoas. Evidentemente que sim. É pelo decurso 
do tempo que se adquire a estabilidade no serviço público, é pelo decurso do tempo que 
se adquirem direitos e vantagens pecuniárias. É pelo decurso do tempo que se adquire a 
maioridade. É em função do tempo de serviço que se obtém a aposentadoria, que se é 
promovido etc. 
Não procede a afirmação de que a exigência visa a estabelecer limite mínimo de idade 
distinto do autorizado no texto constitucional. Em absoluto. Se o bacharel tem dois anos 
de colação de grau, e tem idade, qualquer idade acima do limite constitucional, ele terá 
sua inscrição deferida imediatamente. Não se perquire idade, ou sexo, ou cor, ou estado 
civil. 
O princípio constitucional da isonomia não sofreu qualquer ofensa, nem por arranhão. A 
interpretação básica do princípio da isonomia é tratar de maneira igual os fatos iguais e de 
maneira diferente os fatos diferentes. Assim, se os fatos têm características ou 
circunstâncias diferentes, eles não são iguais, e devem ser tratados de acordo com suas 
características ou circunstâncias. 
A própria Constituição Federal atribuiu à lei a tarefa de fixar os requisitos de 
preenchimento dos cargos, funções e empregos públicos e o requisito tempo de formatura 
foi entendido como importante e o escolhido pelo legislador para o cargo de Procurador 
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da República. 
Ora, em tese todos os bacharéis em Direito são iguais. Mas só em tese, pois, na 
realidade, a diferente data de colação de grau, por exemplo, os diferencia e se há 
qualquer diferença entre eles, ainda que seja quanto à data de colação de grau, de 
ingresso no quadro da Ordem dos Advogados, ou qualquer outra minúcia, o tratamento 
não pode ser igual sob pena de ofensa ao mesmo princípio da isonomia que se quer 
defender. 
Não se nega validade, ou se atribui valor diferente ao diploma de bacharel em Direito de 
acordo com a data, ou o tempo de formatura. Não. O valor é o mesmo. O que se busca é 
algo mais profundo, mais interior, cuja aparência imperfeita é o tempo de formatura. 
Inicialmente exigia-se, para a inscrição preliminar no Concurso para Procurador da 
República, a comprovação de quatro anos de prática forense como advogado. O 
candidato deveria comprovar, através de certidões cartorárias, que já praticava a 
advocacia, já era inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil quatro anos antes do 
encerramento das inscrições. Esta exigência foi posteriormente abrandada para que a 
prática forense de quatro anos fosse comprovada juntando-se também o tempo de 
estágio de capacitação profissional, prestado nos tempos de faculdade. 
Mas com essa exigência, muitos bons valores deixavam de inscrever-se no concurso em 
virtude de, por causa da sua situação profissional, não poderem exercer a advocacia, e, 
conseqüentemente, não poderem comprovar a prática forense. 
Eram funcionários públicos, militares etc., bacharéis em Direito, de sólida formação 
jurídica, excelente experiência acumulada em suas atividades de origem, mas que, pela 
exigência, estavam impedidos de prestar concurso. 
Em atenção ao problema, quando da propositura do Projeto de Lei Orgânica do Ministério 
Público Federal, foi abrandada ainda mais a exigência da experiência: poderiam 
inscrever-se os bacharéis com, pelo menos, dois anos de formados. Chegou-se ao ponto 
do presente writ. 
O que o Ministério Público Federal visa com a exigência de dois anos de formando, ou de 
colação de grau, é  que o bacharel que se inscreve no concurso tenha alguma 
experiência, não importando se em atividades advocatícias, ou jurídico-administrativas, 
que não tenha somente conhecimentos jurídicos, mas que possa usar sua vivência 
pessoal na solução dos problemas que teria e terá que enfrentar quando assumir o cargo 
de Procurador da República. 
Ressalte-se que as atividades constitucionalmente atribuídas ao Ministério Público 
Federal exigem de seu membros não apenas conhecimentos jurídicos, é muito importante 
tê-los, mas, também, experiência pessoal em situações assemelhadas, para que melhor 
sejam resolvidos os casos e feitos confiados à sua responsabilidade, e essa experiência 
somente o tempo confere. 
A solução sugerida pelos impetrantes de se cobrar tempo de prática de atividade 
advocatícia, admitindo-se a comprovação também com tempo de estágio, é a situação 
anterior, da qual já se evoluiu, e seu regresso a ela constitui retrocesso injustificável. 
Desta forma, comprovado está que os impetrantes não têm direito líquido e certo a ser 
garantido pelo presente mandado de segurança, que deve ser denegado". (Destaques do 
original) 
Do mesmo modo se portou o parecer do Ministério Público Federal, em Primeiro Grau. 
Apreciou a questão com a visão voltada para o império das normas constitucionais e a 
hierarquia das leis. Acato, integralmente, os fundamentos que apresenta. Transcrevo-os: 
"Os impetrantes se insurgem, basicamente, contra a norma regulamentar do item III, do 
art. 8º, do Regulamento do Concurso Público em comento. Na verdade, esse dispositivo 
regulamentar, textualmente, estabelece, como exigência para efeito de inscrição 
preliminar, que o candidato exiba 'Diploma de bacharel em Direito, devidamente 
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registrado, obtido há pelo menos 2 (dois) anos'. 
Esse, em síntese, o dispositivo contra o qual se voltam os impetrantes, ao argumento de 
que tal exigência encerra violação ao princípio constitucional da igualdade. 
De início, releva observar que a norma regulamentar em causa não estipula qualquer 
restrição por motivo de idade ou de sexo, de tal sorte, de logo, resta afastada a incidência 
da vedação contida no art. 7º, item XXX, combinado com o § 2º, do art. 39, da atual 
Constituição Federal. Vale dizer, noutros termos, a regra editalícia impugnada não está 
instituindo qualquer tipo de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado 
civil. 
Muito ao contrário, como se pode verificar, a exigência regulamentar em comento tem 
motivação de natureza eminentemente técnica, tendo em vista, especificamente, a 
natureza do trabalho executado pelo titular do cargo de Procurador da República. 
De outra parte, é oportuno registrar que o Regulamento Editalício em questão é um ato 
administrativo, que, em tudo por tudo, revela-se submisso ao princípio da legalidade, com 
toda a extensão e rigor previstos no superior desígnio texto constitucional atinente (art. 
37, CF/88). Isto é, a exigência do diploma de bacharel em Direito, devidamente registrado, 
há pelo menos 2 (dois) anos, não é criação pura e simples do Edital/Regulamento. É que, 
em verdade, como facilmente se pode constatar, o que se contém no item III, do art. 8º, 
do Regulamento, apenas reitera, com todas as letras, a norma que se hospeda no texto 
do art. 187, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 (Lei Orgânica do 
Ministério Público da União). Ou seja, o Regulamento está inteiramente obediente à 
norma de superior hierarquia, no caso, à Lei Complementar nº 75/93, não merecendo, 
portanto, nenhum reproche, inclusive em sede judicial. 
Como se vê, o ato administrativo impugnado, ostensivamente, revela-se, de todo em todo, 
obediente à lei, pelo que, a seu respeito, não se pode atribuir a pecha de ilegalidade. 
Cumpre examinar, neste passo, o aspecto pertinente à constitucionalidade da exigência 
regulamentar. 
Ora, a esse propósito, não sobra a menor dúvida de que a lei pode estabelecer condições 
e requisitos para o exercício de profissões (v. art. 22, XVI, CF/88), bem assim, para efeito 
de acesso a cargos, empregos ou funções públicas, tal como preceitua, de modo 
expresso, o inciso I, do art. 37, da Constituição da República. 
Note-se que a Lei Complementar nº 75/93, no particular, não hospeda qualquer agressão 
ao texto da vigente Carta Magna, que, como ressaltado, remete para o domínio da lei a 
fixação de requisitos que devem ser preenchidos por todos quantos se disponham a 
ocupar cargos, empregos ou funções na Administração Pública, direta, indireta ou 
fundacional, segundo se lê no pré-falado dispositivo constitucional. 
Bem a propósito, a avisada observação de Adilson Abreu Dallari: 
'Pode-se extrair de tudo quanto foi dito, que, em face do que consta expressamente do 
inciso I, do art. 37, da CF e do princípio da legalidade, previsto no caput do mesmo artigo, 
que só a lei pode fixar requisitos de provimento de cargos, funções e empregos públicos'. 
(Sublinhamos, cf. Regime Constitucional dos Servidores Públicos, p. 34) 
Qual se vê, a autorizada observação doutrinária ora transcrita só vem demonstrar o acerto 
com que se houve a autoridade responsável pela edição da portaria impugnada, quando, 
fiel à lei, fixou, em norma regulamentar, um requisito técnico de especial valia, para o 
desempenho do cargo a cujo provimento se destina o concurso a que se refere o edital 
respectivo. É dizer, a fixação desse requisito teve em mira o correto exercício das 
complexas atribuições do cargo de Procurador da República, não obrando, portanto, com 
qualquer ofensa ao princípio da isonomia, cuja verdadeira dimensão não se mostra 
compatível com a estreiteza da concepção que, data vênia, sustentam os ilustres 
impetrantes, ao longo da exordial respectiva. 
Aliás, o professor Adilson Dallari, na obra citada, página 33, recorda que o próprio Celso 
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Antônio Bandeira de Mello informa ser 'pacífica a jurisprudência no sentido de que não 
viola o princípio da igualdade, antes o atende, a fixação de requisitos estabelecidos em 
vista da garantia de capacitação dos postulantes a cargo público e de sua adequação à 
natureza da atividade, o que pode resultar em exclusão de candidatos por motivos de 
idade ou sexo', conquanto que essa distinção resulte de uma determinação legislativa. 
Acerca do mesmo tema, acresce registrar que idêntica posição assume o Prof. Adilson 
Dallari, a quem, novamente, se concede a palavra: 'Assim sendo, tanto o estabelecimento 
de condições referentes à altura, idade, bem como ao sexo, poderão ser lícitos ou não, 
caso respeitem ou violem o princípio da isonomia, isto é, caso sejam ou não pertinentes, o 
que se verificará em cada caso concreto. Condição pertinente será somente aquela ditada 
pela natureza da função a ser exercida, ou seja, circunstância, fator ou requisito 
indispensável para que a função possa ser bem exercida, o que não se confunde com 
mera conveniência da Administração, nem com preferências pessoais de quem quer que 
seja'. (cf. ob. cit., p. 32). 
Parafraseando, rogata venia, as expressões do eminente publicista, dir-se-á que a 
exigência impugnada foi legalmente ditada tendo em conta a natureza da função a ser 
exercida, ou seja, o requisito em alusão se constitui fator que a lei considerou 
indispensável para que a função de Procurador da República seja bem exercida, ou, 
ainda, segundo por via legislativa - insista-se - teve em vista a garantia de capacitação 
dos postulantes ao cargo de que cuida o edital respectivo, ora em comento. 
Ao demais, acode assinalar que, em face do Texto Constitucional em vigor, alguns 
Tribunais do País já enfrentaram tema similar, decidindo que: 
'A nova Constituição não excluiu o direito da Administração de fixar critérios de admissão 
ao serviço público, inclusive o relativo à idade, impondo, isto sim, que se trate igualmente 
os iguais e não se faça discriminação entre eles'. (TJRJ, em 18.08.89 - in ADCOAS, ano 
de 1990, nº 36, ementa nº 125.580). 
E mais: 
'Se o cargo público, posto em concurso, reclama certas aptidões para o seu exercício, em 
seu próprio interesse pode a Administração, no processo de seleção, exigir certos 
requisitos dos candidatos, não contravindo a lei limitar idade, entendível como fator de 
legitimação ativa para o cargo. A matéria, na óptica da Constituição de 1988, não viola o 
princípio da isonomia, ex vi dos arts. 3º, IV, art. 7º, XXX, 39, § 2º, I'. (TJRJ, em 15.09.89, 
cf. boletim ADCOAS, ano de 1990, nº 11, ementa nº 127.065)". 
Nada tenho a acrescer aos enunciados postos sobre o tema e acima transcritos. Adoto-os 
como razão de decidir. 
Por tais fundamentos, dou provimento à remessa oficial. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO N. 49.689-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Parte Autora: USINA TRAPICHE S/A 
Parte Ré: FAZENDA NACIONAL 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VARA-PE 
Advogados: DRS. MARCOS AUGUSTO DE SÁ PEREIRA FREIRE FILHO E OUTRO 

(PARTE A) 
 
EMENTA  

Constitucional e Tributário. Imposto de exportação. Resolução BACEN 2.112/94 e 
2.136/94. Irretroatividade. 
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- O fato gerador do imposto de exportação, tal como definido no art. 1º, § 1º, do Decreto-
lei nº 1.578/77, é a expedição da guia de exportação ou documento equivalente. 
- A impetrante teve seus registros de exportação efetivados em 26.09.94, antes da 
vigência das resoluções que majoraram a alíquota do imposto de exportação. À época do 
fato gerador, incidia a alíquota zero. 
- Remessa oficial improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Terceira 
Turma do Egrégio 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, 26 de outubro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Usina Trapiche S/A impetrou mandado de 
segurança preventivo contra o Delegado da Receita Federal em Pernambuco, no fito de 
desobrigar-se do recolhimento do imposto sobre a exportação de açúcar à alíquota de 
10%, nos termos da Resolução 2.112, de 13.10.94, posteriormente reduzida para 2%, 
através da Resolução 2.136, de 28.12.94, ambas editadas pelo BACEN. Fundamentou 
seu pleito no argumento de que, à época da contratação, a alíquota da referida exação 
estava fixada em zero por cento, não se podendo admitir a majoração sem violar o 
princípio constitucional da irretroatividade tributária. 
Obteve o deferimento de liminar (fls. 95/99). 
A autoridade impetrada prestou informações, confirmando a ocorrência do fato gerador 
concernente às mercadorias objeto do presente mandamus antes da edição das referidas 
resoluções (fls. 101/103). 
O Julgador monocrático concedeu a segurança, "assegurando a conclusão das operações 
de venda de açúcar para o exterior, objeto de registro no SISCOMEX antes de 13 de 
outubro de 1994, independentemente do pagamento do imposto de exportação..." (fls. 
110/114). 
Remessa oficial. 
Não foi interposto recurso voluntário. 
Relatei. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A questão cinge-se à comprovação 
do fato alegado pela impetrante, ora recorrida: se a venda do açúcar para o exterior foi 
registrada no SISCOMEX antes de 13.10.94, data da edição da Resolução nº 2.112/94, 
que majorou a alíquota de zero para dez por cento, posteriormente reduzida para 2% pela 
Resolução nº 2.136/94, ambas do BACEN. 
O fato gerador do imposto de exportação, tal como definido no art. 1º, parágrafo 1º, do 
Decreto-lei nº l.578/77, é a "expedição da guia de exportação ou documento equivalente". 
Por sua vez, o Decreto 660/92, no art. 6º, parágrafo 1º, que instituiu o Sistema Integrado 
de Comércio Exterior - SISCOMEX, equiparou o registro das operações de exportação à 
referida guia de exportação. 
A própria autoridade impetrada afirma, às fls. 103,  que a impetrante teve seus registros 
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de exportação efetivados em 26.09.94, antes, pois, da vigência das referidas resoluções. 
Sobre a venda das mercadorias para o exterior incidia, naquele momento, a alíquota de 
zero por cento. 
Induvidoso, pois, o direito da requerida. A majoração prevista na Resolução nº 2.112/94 
não lhe poderia ser imposta, sob pena de se ferir o princípio da irretroatividade tributária 
insculpido no texto constitucional em vigor.  
Existe precedente desta Turma, quando do julgamento da AMS 49552, em 10.08.95, 
relatada pelo Juiz Ridalvo Costa, de ementa: 
"Constitucional. Tributário. Fato gerador. Imposto de exportação. Irretroatividade das 
Resoluções 2.112/94 e 2.136/94 do BACEN. 
- Os registros de venda de açúcar para o exterior junto ao SISCOMEX - Sistema 
Integrado de Comércio Exterior substituem, para efeito de verificação da ocorrência do 
fato gerador do imposto de exportação, as guias de exportação, à vista da equiparação 
prevista no parágrafo 1º, do art. 6º, do Decreto nº 660/92. 
- A majoração da alíquota do imposto referido, prevista nas Resoluções 2.112/94 e 
2.136/94, do BACEN, não atinge as operações de venda do açúcar registradas no 
SISCOMEX antes da vigência dos textos legais aludidos, em face do princípio da 
irretroatividade tributária". 
Irretocável a sentença que concedeu a segurança, pelo que nego provimento à remessa 
oficial. 
Assim voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO N. 65.770-RN 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Parte Autora: PAULO LUIZ GAMELEIRA 
Partes Rés: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE-CODERN E OUTRO 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA-RN 
Advogado: DR. PAULO LUIZ GAMELEIRA (PARTE A) 
 
EMENTA  

Processual Civil. Ação Popular. Acordo homologado na Justiça do Trabalho. Inviabilidade 
de desfazimento senão mediante ação anulatória ante o Juízo constitucionalmente 
competente. Remessa improvida. 
 
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 remessa, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 23 de fevereiro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: A sentença sujeita a reexame extinguiu, sem 
julgamento de mérito, ação popular em que postulada a anulação de sentença 
homologatória de acordo na Justiça do Trabalho. 
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Vieram os autos, tocando-me a distribuição. 
É o relatório. Peço dia para julgamento. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A sentença que homologou acordo 
em reclamação trabalhista não está sujeita a desfazimento na via da ação popular, mas, 
tão-somente, mediante ação ante o Juízo constitucionalmente competente. 
Mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. 
Nego provimento à remessa. 
 

 


