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AÇÃO RESCISÓRIA Nº 129-SE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Autor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Réu: ANTÔNIO MONTEIRO DE JESUS 
Advogados: DRS. VALTENOR SANTOS E OUTROS (AUTOR) E  

JUVENAL FRANCISCO DA ROCHA NETO (RÉU) 
 
EMENTA 

Ação Rescisória. Revisão de benefício previdenciário. Inocorrência de quaisquer das 
hipóteses do art. 485 do CPC. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 
- A autarquia autora trouxe a reexame matéria atingida pela preclusão,não sujeita a 
ataque pela via rescisória. 
- Ademais, a decisão de Primeira Instância fora confirmada por acórdão irrecorrido. 
Inocorrente, pois, quaisquer das hipóteses previstas no art. 485 do CPC. 
- Preliminares acolhidas. 
- Extinção do processo sem julgamento do mérito. 
 
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, decretar a extinção 
do processo sem julgamento do mérito, nos termos do voto do Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei.  
Recife, 13 de dezembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: O INSS propõe ação rescisória contra Antônio 
Monteiro de Jesus, com fundamento no art. 485, §§ 1º e 2º, do CPC, visando a 
desconstituir sentença que julgou procedente pedido de revisão de benefício 
previdenciário. 
A decisão rescindenda determinara a aplicação da Súmula 260 do extinto TFR, 
reajustando os proventos do autor, ora réu, desde a renda mensal inicial, com base no 
índice integral da política salarial (fls. 18/20). 
Alega a autarquia previdenciária que, ao contestar a ação, cometera um equívoco, 
referindo-se à aposentadoria por tempo de serviço (espécie 42), cuja revisão se processa 
na forma prevista no art. 58 do ADCT, quando, na verdade, cuidava-se de aposentadoria 
de ex-combatente, regida, no seu entender, pela Lei 4.297, de 23.12.63, a inadmitir a 
aplicação da Súmula 260. 
Tal engano teria ocorrido face a motivo de força maior: o aumento do número de ações 
contra a autarquia, após a Constituição de 1988, sem a necessária ampliação do quadro 
de Procuradores. 
Na peça contestatória, o réu requer,  em preliminar: o não conhecimento da ação, ante a 
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inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 485 do CPC, e a extinção do 
processo sem julgamento do mérito, por inépcia da inicial. A sentença fora confirmada por 
acórdão desta Corte, tornando o pedido juridicamente impossível. No mérito, a 
aposentadoria do ex-combatente obedeceria à mesma sistemática de reajuste definida no 
art. 58 do ADCT, não merecendo acolhida a vinculação do benefício à Lei 4.297/63 - fls. 
79/92. 
Em réplica, o autor afirma que o acórdão não conhecera da matéria suscitada nas razões 
de apelação, não podendo, portanto, ser atacado através de rescisória. Por esta razão, 
buscara desconstituir a sentença monocrática. 
A douta Procuradoria Regional Federal opinou pelo acolhimento das preliminares 
argüidas. Se ultrapassadas, pela improcedência da ação por falta de amparo legal. 
Relatei. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): O réu alega, em preliminar: 
l. - o não conhecimento da ação, por se tratar de mero sucedâneo recursal, fora das 
hipóteses previstas no art. 485 do CPC. A coisa julgada, in casu, não poderia ser atacada 
pela via rescisória, porquanto perdera o INSS o direito de apresentar suas razões por 
ocasião da contestação, consoante exigência dos artigos 300 e 396 do CPC. 
2. - a inépcia da inicial, ante a impossibilidade jurídica do pedido - a decisão proferida pelo 
juízo a quo fora substituída por acórdão inatacado do juízo ad quem. 
Passo ao exame da primeira prejudicial. 
Com efeito, o autor deixou de apresentar as razões no momento certo, tal como definido 
no art. 300 do CPC, não mais podendo fazê-lo quando da apelação. 
Esse o entendimento adotado pelo MM. Juiz Castro Meira, ao apreciar o recurso 
interposto pela autarquia (fls. 33): 
"Como visto no relatório, a apelação do INSS não é idêntica a tantas outras em que se 
insurge contra a aplicação do enunciado da Súmula nº 260-TFR. Aqui o fundamento é de 
que esse critério não pode ser adotado quanto à aposentadoria de segurado ex-
combatente, uma vez que recebe o seu benefício com o valor igual ao que recebia na 
atividade, por força do disposto no art. 1º, II, da Lei nº 5.689, de 31 de agosto de 1971. 
Trata-se de questão de fato nova. O apelante não se lembrou de argüi-la na contestação, 
só o fazendo após a prolação da sentença. 
Preceitua o art. 517 do Código de Processo Civil: 
'Art. 517 - as questões de fato, não propostas no juízo inferior, poderão ser suscitadas na 
apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior'. 
Ora, o apelante não prova, e nem mesmo invoca, a ocorrência de força maior. Destarte, 
não tendo sido a questão de fato argüida em Primeiro Grau, descabe apreciá-la no Juízo 
de Apelação, pelo que não conheço do recurso quanto ao pedido de reforma total da 
sentença..." 
Cuida-se, induvidosamente, de matéria atingida pela preclusão, não sujeita a ataque pela 
via rescisória. 
Quanto à impossibilidade jurídica do pedido, tenho-a como igualmente presente. 
Em sua contestação, afirma o réu: "é impossível e ilógico rescindir uma sentença 
colimando-se por tabela também atingir o acórdão". 
O art. 512 do CPC tem a seguinte dicção: 
"Art. 512. O julgamento proferido pelo Tribunal substituirá a sentença ou a decisão 
recorrida no que tiver sido objeto do recurso". 
A decisão de Primeira Instância foi confirmada pelo acórdão prolatado na Instância 
Superior. A matéria não conhecida, por força da preclusão, não pode também ser objeto 
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de exame na presente, restando impossível a pretensão aqui deduzida. 
Acolho as preliminares suscitadas para declarar a extinção do processo, sem julgamento 
do mérito, na forma do art. 267, IV, do CPC. 
Assim voto. 
 

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 176-SE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Autor: INSTITUTO  NACIONAL  DO  SEGURO  SOCIAL-INSS 
Ré: MIRENA GOMES GHAGAS 
Advogados: DRS. ALBERTO  L.  DE  AZEVEDO  FILHO  E  OUTROS (AUTOR) E  

JOÃO  SANTANA  PINHEIRO (RÉ) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Rescisória. Reajuste de benefícios. Teto. Pensão acidentária. Não 
cabimento da Rescisória. Matéria alheia à decisão rescindenda. Foro estadual. 
- A decisão rescindenda não cuidou de matéria referente à concessão de pensão 
acidentária nem do valor da Renda Mensal Inicial. Assentou apenas quais os critérios a 
serem aplicados pelo INSS no reajuste do benefício (Súm. 260 do extinto TFR). 
- Impossibilidade de se apreciar na rescisória questões estranhas às discutidas e 
analisadas na decisão que se pretende rescindir.   
-Causas relativas a acidente de trabalho devem ser submetidas à apreciação da Justiça 
Estadual. Incompetência da Justiça Federal  (art. 109, inciso I, da Constituição Federal).  
- Pedido julgado improcedente. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória nº 176-SE, em que são 
partes as acima mencionadas, acorda  o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, por unanimidade, julgar improcedente o pedido da ação rescisória, nos termos do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
deste julgado. 
Custas, como de lei . 
Recife, 6 de março de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO:  O Instituto Nacional do Seguro Social  - INSS 
ajuizou ação rescisória contra Mirena Gomes Chagas, identificada nos autos, 
pretendendo desconstituir decisão trânsita em julgado proferida na Ação Ordinária nº 
90.1515-4. 
Afirma, na inicial, que a ré ajuizou a referida ação pleiteando revisão de pensão percebida 
em decorrência do falecimento de seu filho em acidente de trabalho. A sentença que 
julgou procedente o pedido, confirmada por este Tribunal,  transitou em julgado em 
setembro de 1991. 
Sustenta que a decisão rescindenda violou literal disposição de lei, em relação à própria 
concessão do benefício, bem como na parte referente ao teto máximo do mesmo. 
Juntou documentos às fls. 09/31. 
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Regularmente citada, contestou a ré às fls. 65/71. Invoca em seu favor a Súmula nº 170 
do extinto Tribunal Federal de Recursos . 
Parecer Ministerial às fls. 215/220, pela improcedência da ação.   
Comportando o feito julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, do CPC, 
peço dia para julgamento. 
É o que importa relatar . 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator):  Trata-se de ação rescisória em que o 
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social pretende desconstituir decisão que julgou 
procedente a revisão de benefícios previdenciários e seus atrasados, de acordo com a 
Súmula nº 260 do extinto Tribunal Federal de Recursos . 
A ré requereu pensão acidentária por falecimento de seu filho Everaldo Gomes Chagas, 
benefício que  foi deferido administrativamente pelo autor desta ação. Entretanto, o INSS 
alega que a ré não poderia recebê-la, tendo em vista que a mesma, na  época, já era 
dependente economicamente do seu marido. Afirma que a pensão está acima do valor 
estabelecido na legislação vigente, pois recebe 25,5 salários mínimos, quando o máximo 
é de 18 sálarios. Alega, portanto, ter havido violação a literal dispositivo de lei quanto à 
concessão do benefício, bem como em relação ao seu valor. 
O INSS concedeu o benefício administrativamente. A decisão que se pretende rescindir 
cuidou, tão-somente, de reajuste do benefício com base na Súmula 260 do extinto 
Tribunal Federal de Recursos. Portanto,  a suposta irregularidade na concessão do 
benefício, por haver duplicidade de dependência econômica, não pode ser objeto de ação 
rescisória, por se tratar de matéria alheia à decisão rescindenda. Ademais, o direito à 
concessão de pensão acidentária não pode ser analisado pela Justiça Federal, por ser de 
competência da Justiça Estadual. 
Por sua vez, a decisão rescindenda não cuidou do valor da Renda  Mensal Inicial.  
Assentou, apenas, que o INSS deveria aplicar, nos reajustes do benefício, os critérios da 
Súmula nº 260  do extinto Tribunal Federal de Recursos. O autor não poderá, portanto, 
discutir a errônea fixação do benefício acima do teto máximo, pois a decisão rescindenda 
não cuidou do assunto. 
A decisão que se pretende rescindir tratou apenas da forma de reajuste do benefício, e 
não do direito à sua percepção ou mesmo do valor da Renda Mensal Inicial, não 
confrontando, por isso, com o pleito de cancelamento do benefício.  O pedido de 
cancelamento ou revisão do benefício, a fim de que obedeça ao teto máximo, terá que ser 
feito em ação autônoma,  ou mesmo administrativamente , assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 
Diante do exposto, julgo improcedente o pedido. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 3.917-PE 

Relator:   O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Agravante: BANCO BANORTE S/A 
Agravados: GERALDO KLEBER VASCONCELOS DE AGUIAR E CÔNJUGE 
Advogados: DRS. JOSÉ ROBERTO PORTO GOMES E OUTROS (AGRTE.) E  

JOSÉ NUNES COSTA E OUTRO (AGRDOS.) 
 
EMENTA 
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Processual Civil. Preliminar. Exame de questão diversa. Nulidade. Remuneração de 
perito. 
- É nula a decisão que examina a preliminar de impropriedade da via escolhida pelos 
autores como se tivesse sido argüida pelo réu, omitindo-se quanto à que fora alegada, a 
de coisa julgada. 
- Compete ao autor adiantar as despesas da perícia que requerer - art. 19, c/c o 33 do 
CPC. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc.,  decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento ao agravo, nos termos do relatório e voto anexos, que 
passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 8 de fevereiro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Trata-se de agravo de instrumento interposto por 
Banco Banorte S/A face à decisão do MM. Juiz que, em ação consignatória, rejeitou a 
preliminar de impropriedade da via judicial eleita e determinou a realização de perícia 
requerida, custeada apenas pelo ora agravante. 
Aduz o recurso que o agravante e os agravados litigaram em mandado de segurança 
acerca dos índices de reajuste de prestação de imóvel adquirido ao Sistema Financeiro 
da Habitação. Restou decidido naquele feito que os reajustes fossem feitos de acordo 
com a variação do salário/renda dos mutuários, respeitada a periodicidade contida no 
contrato, o que foi estritamente cumprido pela instituição bancária. 
Dos cálculos efetivados em cumprimento à decisão judicial, apurou-se o saldo devedor 
residual. Os mutuários, irresignados, moveram ação consignatória, tendo requerido, 
inclusive, a realização de perícia contábil.  
O Banorte, ao contestar a ação, argüiu a preliminar de coisa julgada e, no mérito, a 
improcedência do pleito, requerendo também a realização de perícia. 
O presente agravo de instrumento sustenta, pois, a ocorrência de cerceamento de defesa, 
visto que a decisão, ao rejeitar preliminar não argüida, deixou de se manifestar sobre a 
alegada coisa julgada. Aduz, ainda, inconformismo quanto ao custeio da prova pericial 
apenas por uma das partes, mormente contrariando-se o mandamento insculpido no art. 
33 do CPC, que determina o adiantamento dos honorários pelo autor, quando ambas as 
partes tenham requerido dita prova, como ocorreu. Por último, irresigna-se com a fixação 
elevada dos honorários, equivalentes a cinco salários mínimos. 
Contra-minutados, subiram os autos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A decisão agravada, ao invés de examinar 
a preliminar de coisa julgada argüida pelo Banorte em sua contestação, equivocadamente 
referiu-se à "impropriedade da via escolhida pelos autores", não alegada. E, ao deferir a 
produção da perícia, ao contrário de determinar aos autores, requerentes da prova, o 
depósito dos honorários, atribuiu ao agravante o ônus processual - fls. 14. 
Dou provimento ao agravo para declarar a nulidade da decisão na parte em que decidira 
matéria estranha à lide, reformando-a quanto ao depósito determinado por contrariar 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

expressa disposição legal. 
Com efeito, preceitua o art. 33 do CPC: 
"Art. 33 - Cada parte pagará a remuneração do assistente técnico que houver indicado; a 
do perito será paga pela parte que houver requerido o exame, ou pelo autor, quando 
requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz. 
Parágrafo único - O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos 
honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente a essa remuneração. O 
numerário, recolhido em depósito bancário à ordem do juízo e com correção monetária, 
será entregue ao perito após a apresentação do laudo, facultada a sua liberação parcial, 
quando necessária". 
Consta da petição inicial da consignação trasladada expresso requerimento de realização 
da perícia - fls. 71. 
Logo, aos autores, ora agravados, incumbe fazer o adiantamento da remuneração do 
perito, na forma do artigo 19, c/c o art. 33 do CPC. 
Ainda que a perícia tivesse sido requerida por ambas as partes, cabia o depósito aos 
autores. E não foi. O agravante, ao contestar, limitou-se a protestar pela indicação do 
assistente técnico - fls. 112/113. 
Dou provimento ao agravo, reservando-me para examinar a competência da Justiça 
Federal nos próprios autos da ação consignatória, embora já me tenha pronunciado como 
Relator na AC 78059-PE, j. em 22.06.95: 
"Ação de Consignação em Pagamento movida contra o Banorte. Ausência de pedido 
envolvendo o SFH. Incompetência da Justiça Federal. 
- Alegação de descumprimento de decisão judicial que determinou o reajuste das 
prestações objeto da consignação pelo índice de variação do salário mínimo. 
- Se a ação não envolve discussão sobre forma de reajuste de prestação, nem qualquer 
outro interesse do SFH, inexiste o litisconsórcio passivo da CEF, que deve ser excluída da 
lide. 
- Nulidade da sentença.  
- Remessa à Justiça do Estado, onde também são processadas as execuções 
promovidas pelo Banorte contra os mutuários".  
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 4.926-PE  

Relator  : O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Agravante: SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE -   SUDENE 
Agravados: MARIA NÍSIA NICEAS DE O. A LBUQUERQUE E OUTROS 
Advogados: DRS. CARINE DELGADO CAÚLA REIS E OUTROS (AGRTE.) E  

CARLOS GUIMARÃES VIANA E OUTROS (AGRDOS.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Agravo de Instrumento. Valor da causa. 
- Para a definição do valor da causa, nos termos do artigo 260 do Código de Processo 
Civil, em se tratando de prestações vencidas e vincendas, observar-se-á o valor de umas 
e outras, considerando-se, em relação às vincendas, o valor de uma anuidade. 
- Hipótese em que o cálculo efetuado pela agravante cumpre, com inexpressivo 
arredondamento, o comando suso-aludido. 
- Agravo provido. 
 
ACÓRDÃO 
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Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento ao agravo, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 21 de março de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Trata-se de agravo de instrumento interposto pela 
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE contra decisão proferida 
pelo MM. Juiz Federal da 10ª Vara do Estado de Pernambuco, que rejeitou incidente de 
impugnação ao valor da causa por ela ajuizada, por não haver esclarecido como chegou 
ao valor pretendido. 
Formado o instrumento e contraminutado, foi mantido o despacho impugnado, subindo os 
autos a esta Corte. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Em ação de cobrança de diferenças 
requerida por nove servidores autárquicos, foi atribuído à causa o valor de R$ 647,90, a 
que se chegou, segundo os agravados, tomando-se por base o salário médio de um dos 
autores, multiplicado pela anualidade. 
Inconformada, a SUDENE, ao impugnar tal valor, pediu fosse fixado em R$ 5.800,00. Não 
concordou o MM. Juiz, entendendo não haver ficado esclarecido o método utilizado pela 
impugnante para definir-se esse total. 
A meu ver, a hipótese é de fácil deslinde. 
Em se tratando de prestações vencidas e vincendas, observar-se-á o valor de umas e 
outras, considerando-se, em relação às vincendas, o valor de uma anuidade. É o que 
dispõe o art. 260 do Código de Processo Civil. 
Os autores respeitaram tal dispositivo, parcialmente, calculando a vantagem média de um 
servidor. Como são nove, o valor fixado para a causa deve ser o produto de nove vezes a 
expressão oferecida, ou seja, R$ 5.831,10. Portanto, a agravante mais não fez que 
arredondar para menos o produto. 
Por todo o exposto, dou provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 4.981-PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Agravante: BANCO BANORTE S/A 
Agravados: LEOMAX SOUTO RIBEIRO DA COSTA E OUTRO 
Advogados: DRS. JOSÉ ROBERTO PORTO GOMES E OUTROS (AGRTE.) E  

HÉLIO PAULINO QUEIROZ E OUTRO (AGRDOS.) 
 
EMENTA 

Agravo de Instrumento. Aplicação do art. 330, I, do CPC. Julgamento antecipado da lide. 
Indeferimento implícito de prova pericial. Inocorrência. 
- O despacho que apenas diz ser aplicável o art. 330, I, do CPC, não encerra em si 
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mesmo a rejeição da preliminar de coisa julgada ou da produção de prova pericial, a 
serem decididas quando da prolação da sentença. 
- Ausência de carga decisória. Ato de mero impulso processual. Irrecorribilidade. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, não conhecer do agravo, nos termos do relatório e voto anexos, que 
passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 29 de fevereiro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Trata-se de agravo de instrumento interposto por 
Banco Banorte S/A, face ao despacho do MM. Juiz que determinou o julgamento 
antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, do CPC. 
Aduz o recurso que o agravante e os agravados litigaram em mandado de segurança 
acerca dos índices de reajuste de prestação de imóvel adquirido ao Sistema Financeiro 
da Habitação. Restou decidido naquele feito que os reajustes fossem feitos de acordo 
com a variação do salário mínimo, respeitada a periodicidade contida no contrato, o que 
foi estritamente cumprido pela instituição bancária. 
Dos cálculos efetivados em cumprimento à decisão judicial, apurou-se saldo devedor 
residual. Os mutuários, irresignados, moveram ação consignatória, tendo requerido, 
inclusive, a realização de perícia contábil.  
O Banorte, ao contestar a ação, argüiu a preliminar de coisa julgada e, no mérito, a 
improcedência do pleito, requerendo também a realização de perícia. 
O MM. Juiz decidiu pelo julgamento antecipado da lide. O presente agravo ataca esta 
decisão.  
Sustenta o agravante Banorte que as mesmas partes litigaram no mandado de segurança 
cujo acórdão determinou o reajuste  das prestações limitado à variação do salário mínimo, 
o que vem cumprindo. Face à matéria ser a mesma, acerca do reajustamento definido no 
mandamus,  evidencia-se a ocorrência de coisa julgada. 
Alega, ainda, ter requerido a produção de prova pericial, e o julgamento antecipado da 
lide constitui cerceamento de defesa. 
Contra-razões apresentadas, mantida a decisão agravada, subiu o instrumento. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator):  Trata-se de agravo de instrumento 
interposto do despacho do Juiz que entendeu aplicável o art. 330, I, do CPC.  
O processo em que foi proferido o despacho versa sobre ação de consignação em 
pagamento precedida de mandado de segurança, no qual ficou determinado o critério de 
reajustamento das prestações de imóvel adquirido ao Sistema Financeiro da Habitação 
através do Banorte. 
O Banco réu, ao contestar a ação, argüiu a preliminar de coisa julgada e pugnou pela 
produção de prova pericial. O Juiz entendeu cabível o julgamento antecipado da lide. 
Em processos tais, se, através de decisão, o Juiz aprecia a preliminar aduzida, 
acolhendo-a ou não, e se manifesta expressamente quanto à produção da prova pericial, 
é cabível o agravo de instrumento.  
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Entretanto, em casos como o presente, cujo teor do despacho apenas diz ser aplicável o 
art. 330, I, do CPC, em verdade não há manifestação do Juízo quanto à preliminar de 
coisa julgada, e, mesmo no tocante à prova pericial, seu indeferimento dar-se-á no 
momento da prolação da sentença.  
O despacho não encerra, em si mesmo, a rejeição ou não da preliminar ou da produção 
pericial, apenas menciona o julgamento antecipado da lide.  
Observe-se que, quando da prolação da sentença, inescusavelmente manifestar-se-á o 
Julgador acerca das questões deduzidas, sendo cabível dela apelar, ensejando-se, 
inclusive, eventual nulidade sentencial, face ao cerceamento de defesa, se for o caso. 
Em tese, pode ocorrer até mesmo que o MM. Juiz, ao receber a contestação, verificando 
a improcedência do pedido, resolva prolatar sentença neste sentido, sendo dispensável 
decisão interlocutória anterior. Seria plausível, de igual forma, que em sentença fosse 
acolhida a preliminar de coisa julgada. 
Enfim, a simples menção ao art. 330, I, da Norma Processual, não expressa indeferimento 
de preliminar, como aduziu o agravante. Tratando-se de despacho de mero expediente, 
sua recorribilidade é descabida. 
Com essas considerações, não conheço do agravo. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5.012-PB 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Agravado:  DION DA SILVA MATTOS 
Advogados: DRS. CARLOS JACOB DE SOUSA E OUTROS (AGRTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Execução Fiscal. Requisição de informações à Receita Federal. 
- Enquanto o art. 399 do CPC determina que o juiz requisitará às repartições públicas as 
certidões necessárias à prova das alegações das partes e os procedimentos 
administrativos nas causas em que são partes entes públicos, por outro lado, o art. 198, 
parágrafo único, do CTN, assegura o chamado sigilo fiscal, excetuando-se unicamente as 
hipóteses de assistência mútua entre as entidades públicas e "as de requisição regular da 
autoridade judiciária no interesse da justiça". 
- Não se justifica pedido de expedição de ofício para obtenção de informações sobre 
contribuinte, formulado em exclusivo interesse pela Fazenda Pública, cujo objetivo em 
localizar bens do devedor não se confunde com os da Justiça, já que dispõe aquele ente 
jurídico de outros meios para cobrar seus créditos, inclusive impedindo que o devedor 
receba certidões negativas, indispensáveis à realização de grande número de operações 
civis e comerciais. 
- Agravo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 21 de março de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA : INSS - Instituto Nacional do Seguro Social apresenta 
agravo de instrumento contra decisão do MM. Juiz Federal da 2ª Vara do Estado da 
Paraíba, que indeferiu pedido de requisição à Receita Federal de informações sobre a 
declaração de bens do agravado, no período de 1992 a 1994. 
Sem resposta do agravado, foi mantido o despacho. 
Subiram os autos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): O art. 399 do Código de Processo Civil 
determina que o juiz requisitará às repartições públicas as certidões necessárias à prova 
das alegações das partes e os procedimentos administrativos nas causas em que são 
partes entes públicos. 
Por outro lado, o art. 198, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, assegura o 
chamado sigilo fiscal, excetuando-se unicamente as hipóteses de assistência mútua entre 
as entidades públicas e "as de requisição regular da autoridade judiciária no interesse da 
justiça". 
A questão central é definir o ponto de equilíbrio entre o direito do contribuinte, de um lado, 
e até onde o interesse da Justiça pode justificar a quebra desse sigilo. 
Veja-se que a requisição é uma medida excepcional. Não deve tornar-se mera rotina pela 
qual se chega a estabelecer formulários para solicitação de tais informações. Além disso, 
entendo que o interesse da Fazenda Pública em localizar bens do devedor não se 
confunde com o interesse da Justiça. Esse interesse é específico dela como parte, num 
processo rotineiro, como a execução fiscal. Seria diferente se fosse o caso de uma ação 
de alimentos em que é visível a necessidade de outorgar-se maior proteção ao 
alimentando. Não é o caso da Fazenda Pública, que dispõe de outros meios para cobrar 
seus créditos, inclusive impedindo que o devedor receba certidões negativas, 
indispensáveis à realização de grande número de operações civis e comerciais. 
Embora também haja manifestações favoráveis à tese do agravante, prefiro alinhar-me a 
outra corrente que se vem posicionando no Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes 
termos: 
"Art. 399:b. - 'Pedido de expedição de ofício para obtenção de informações sobre 
contribuinte. Sigilo fiscal. De acordo com a orientação da 3ª Turma do STJ, não se 
justifica pedido dessa natureza, formulado por credor em seu exclusivo interesse. REsps 
19.468, 28.067 e 28.868 (STJ-3ª Turma, REsp 30.794-0-PB, Rel. Min. Nilson Naves, j. 
16.3.93, não conheceram, v.u., DJU 17.5.93, p. 9.334, 1ª col., em.). No mesmo sentido: 
STJ 4ª Turma, REsp 36.431-0-MG, Rel. Min. Fontes de Alencar, j. 29.11.93, negaram 
provimento, v.u., DJU 21.2.94, p. 2.173, 2ª col., em.)'. In Código de Processo Civil e 
Legislação Processual em Vigor, Theotonio Negrão, 26ª edição, atual. Ed. Saraiva". 
Em face do exposto, nego provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5.119-CE 

Relator:   O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Agravante: COELCE-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 
Agravada:  CECAL - CERÂMICA CASCAVEL S/A 
Advogados: DRS. PERBOYRE MOREIRA FILHO E OUTROS (AGRTE.) E  
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ANASTÁCIO JORGE MATOS S. MARINHO E OUTROS (AGRDA.) 
 
EMENTA 

Constitucional. Sociedade de economia mista e concessionária de serviço público. Competência da 
Justiça Estadual. 
- Compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas nas quais participam as sociedades de 
economia mista, ainda que sejam concessionárias de serviço público. 
- Agravo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo, na forma 
do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado. 
Recife, 30 de novembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO  

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: A CECAL - Cerâmica Cascavel S/A promoveu contra a União 
Federal e a COELCE - Companhia Energética do Ceará ação cautelar inominada preparatória com 
pedido liminar, em que se discute a legalidade de reajustes da tarifa de energia elétrica. 
O Juiz Federal excluiu a União por considerá-la parte ilegítima no pólo passivo, reconhecendo a 
incompetência da Justiça Federal para o processamento do feito e determinando a remessa dos 
autos à Justiça Estadual. 
Irresignada, agrava a COELCE de tal despacho, reputando ser a Fazenda Nacional parte legítima 
para integrar o pólo passivo da presente ação. Alega que, em sendo concessionária da União do 
serviço de utilidade pública de distribuição de energia elétrica no Estado do Ceará, está obrigada a 
cumprir determinações do Poder concedente que, através do Departamento Nacional de Água e 
Energia Elétrica - DANEE, edita as portarias de alterações de tarifas. 
O Juiz Federal manteve a decisão, por entender que "somente a sociedade de economia mista 
concessionária do serviço de energia elétrica, por ser a única partícipe da relação contratual com o 
consumidor, tem legitimação subjetiva passiva para a ação que questiona a legalidade do reajuste 
da tarifa, porque somente contra ela é que pode ser formulado o pedido de eventual restituição 
(art. 964 do CC)".  
Regularmente processado o recurso, os autos subiram e neste Tribunal vieram-me por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO  

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): A jurisprudência pacificou-se, faz muito tempo, no 
sentido de que as causas em que são parte as sociedades de economia mista, ainda que 
concessionárias de serviços públicos, são da competência da Justiça Estadual. 
Esta Egrégia Turma já manifestou seu entendimento neste sentido: 
"Agravo de Instrumento. Competência. 
Execução promovida por pessoa jurídica de direito privado contra sociedade de economia mista 
em liquidação. 
Sucessão pela União Federal. Inocorrência. Estatal ainda não extinta ou dissolvida. 
Incompetência da Justiça Federal". 
(Ag nº 1.770-SE, 1ª Turma, julg. 13.02.92, DJ em 06.03.92, p. 4721). 
Existem, é certo, julgados que consideram competente a Justiça Federal em causas nas quais 
participam sociedades de economia mista. Tais julgados, porém, dizem respeito a questões de 
desapropriação, nas quais a competência da Justiça Federal resulta da circunstância de que a 
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sociedade de economia mista pratica atividade delegada do Poder Público. A desapropriação, 
sabemos todos, é atividade própria do Estado. Decretada pela União Federal, somente por 
delegação desta podem ser praticadas as atividades tendentes à desapropriação. 
No caso de que se cuida, a ação promovida pela CECAL - Cerâmica Cascavel S/A contra a 
COELCE - Companhia Energética do Ceará é questão tipicamente de Direito Privado, não 
havendo, portanto, razão nenhuma capaz de justificar a competência da Justiça Federal. 
Correto, como entendo ser, o despacho atacado, nego provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5.312-AL 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Agravantes: JOÃO GOMES DE ARAÚJO E OUTROS 
Agravado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. ANITA LIMA A. DE MIRANDA GAMELEIRA (AGRTES.) E  

MAURO STÊNIO PACHECO DE CERQUEIRA E OUTROS (AGRDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Agravo de Instrumento. Petição rejeitada. Decisão interlocutória. 
Apelação incabível. Aplicação do princípio da fungibilidade. Impossibilidade. Transcurso 
do prazo para recebimento como agravo. 
- Incabível o recebimento de apelação contra decisão que apreciou pedido de 
complementação de pagamento, nos autos de execução, uma vez que esta não 
consubstancia-se em sentença, mas sim mera decisão interlocutória. 
- Agravo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 5.312-AL, em que 
são partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região, à unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 29 de fevereiro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: João Gomes de Araújo e outros interpuseram 
agravo de instrumento contra despacho que não recebeu como apelação recurso por eles 
proposto contra deferimento de complementação de pagamento,  por incabível, nem 
como agravo, por intempestivo. 
Formado o instrumento e sem resposta do agravado, os autos foram conclusos ao MM. 
Juiz a quo, que manteve sua decisão. 
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 
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O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Cuida-se de agravo de instrumento 
contra despacho que não recebeu petição como apelação, tendo em vista que a decisão 
atacada apreciou pedido de complementação de pagamento, considerando incabível a 
interposição do referido recurso. Bem como deixou de apreciá-la como agravo, diante da 
extrapolação do prazo para interposição do mesmo. 
Com efeito, tratando-se de mera decisão interlocutória que aprecia o pedido de 
complementação de pagamento, incabível a interposição do recurso apelatório, que é 
próprio para o ataque de sentença. 
O mestre Theotonio Negrão, em comentário ao artigo 513 do CPC, assim mencionou: 
"Toda sentença é apelável. E sentença, de acordo com a definição que lhe deu o art. 162, 
§ 1º, é o ato pelo qual o juiz, com ou sem apreciação do mérito da causa (arts. 269 e 267, 
respectivamente), põe termo ao processo. 
Assim, não basta que decida uma causa, é necessário, também, que ponha termo ao 
processo (de conhecimento, de execução, cautelar, principal, acessório - mas processo). 
Se este continua, não há sentença na definição do Código, nem apelação (a menos que 
se declare expressamente que, no caso, se trata de sentença; v., p. ex., arts. 361, 718, 
758, 761, 772 §  2º, 783, etc.)". 
No caso a que se refere o presente agravo, tem-se que o MM. Juiz a quo limitou-se a 
apreciar pedido de complementação de pagamento, postulado durante a execução, 
deferindo-o, embora que impondo a apresentação de novos cálculos obedientes a certos 
critérios previstos (conforme traslado do despacho às folhas 16 dos presentes autos). 
Decisão esta contra a qual os autores (ora agravantes) pretenderam interpor apelação. 
Assim, tem-se que o despacho atacado não deve ser reformado, dado o incabimento da 
apelação e a impossibilidade da aplicação do princípio da fungibilidade do recurso, em 
face do transcurso do prazo para interposição do agravo, quando do oferecimento da 
petição rejeitada. 
Diante do exposto, sem maiores considerações, nego provimento ao presente agravo, 
mantendo o despacho recorrido. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5.341-CE 

Relator:   O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Agravante: FRANCISCO AÉCIO GUEDES ALMEIDA 
Agravada:  UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ-UFC 
Advogados: DRS. GEORGINA MARIA BARROSO DE ARRUDA E OUTROS (AGRTE.) E  

ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE E OUTROS (AGRDA.) 
 
EMENTA 

Agravo de Instrumento. Medida Cautelar incidental. Liminar para reatar vínculo contratual 
suspenso. Incabível. 
- A questão de rescisão ou suspensão contratual, que ordinariamente reclama indagações mais 
profundas, não condiz com a natureza do processo cautelar. 
- É por meio do processo cognitivo que as partes devem litigar sobre a matéria questionada. 
 
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, 15 de fevereiro de 1996 (data do julgamento). 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO   

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Francisco Aécio Guedes Almeida agrava de decisão do Juiz 
Federal da 3ª Vara - CE, que lhe negou liminar em ação cautelar incidental requerida contra a 
Universidade Federal do Ceará-UFC. 
Pretende o agravante que a UFC seja impelida a incluir nas atividades curriculares a disciplina 
"Ecologia Vegetal", ou lhe assegure o direito de lecionar matéria compatível com a sua 
especialidade (engenharia agronômica), para reaver a condição de Professor Adjunto, suspensa 
enquanto esteve como Professor Titular com dedicação exclusiva, no que se aposentou, passando 
a dispor de tempo para reassumir o exercício do cargo agora pleiteado.  
Acrescenta que não se exonerou nem foi demitido do cargo de Professor Adjunto, por isso se 
sente no direito de ser a ele reconduzido, muito embora "a remuneração que defende ter direito 
somente deverá ser paga com a finalização do mérito da ação principal". 
A UFC foi regularmente intimada; todavia, não apresentou resposta ao agravo. 
O MM. Juiz manteve a decisão (fls. 71). 
Os autos subiram a este Tribunal, vindo-me conclusos por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO  

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O agravante assegura que não foi exonerado nem 
demitido do cargo de Professor Adjunto da Universidade Federal do Ceará, pleiteando somente a 
recondução ao efetivo exercício do cargo, mediante inclusão da disciplina de "Ecologia Vegetal", 
ou outra compatível com a sua especialidade - engenharia agronômica. Não há urgência sequer 
quanto à remuneração, que deverá ser paga quando do encerramento da ação principal, segundo 
afirma o agravante. 
A Juíza Edwiges C. C. Rocha Wanderley indeferiu o pedido liminar, alicerçada nestes principais 
fundamentos (fls. 34): 
"Tenho para mim que o pedido liminar, em si e por si só, já evidencia a sua exorbitância aos limites 
legais permissivos da antecipação da tutela jurisdicional invocada.(...)  
Ademais, in casu, não há mesmo dano que reclame por proteção liminar, haja vista ser o 
requerente servidor público aposentado no cargo de Professor Titular, inclusive para esse fim 
tendo utilizado o tempo e as vantagens do seu anterior emprego (hoje, cargo) de Professor 
Adjunto, ao qual pretende retornar. Este objetivo, porém, extravasa do âmbito liminar, chegando 
mesmo a assumir contornos de satisfatividade, na medida em que pressupõe e antecipa (não 
como simples cautela, pois não há risco de dano) a existência do vínculo de trabalho e, pois, do 
direito ao cargo, a cujo respeito o requerente ainda está em busca de declaração judicial".  
Humberto Theodoro Júnior assim se posiciona sobre o tema: 
"Toda medida cautelar é caracterizada pela provisoriedade, no  sentido de que a situação 
preservada ou constituída mediante o provimento cautelar não se reveste de  caráter definitivo, e, 
ao contrário,  se destina a durar por um espaço de tempo limitado". (in Curso de Direito Processual 
Civil, Forense, 1989, p. 1109). 
Lopes da Costa sintetiza a posição unânime da doutrina acerca do assunto: "... a medida não deve 
transpor os limites que definem a sua natureza  provisória". (In Medidas Preventivas, 2ª ed., nº 16, 
p. 21). 
É, pois, no amplo terreno do processo cognitivo que as partes devem litigar sobre a matéria em 
questão, visto que o exíguo espaço da ação cautelar não lhes é adequado.  
Em tese, é o que ensina o já citado mestre Humberto Theodoro Júnior: 
"O Juízo de plena cognição, que há de permitir a composição da lide em torno da questão 
substancial de mérito, nada tem que ver com o Juízo mediante cognição inteiramente sumária e 
superficial da provável existência do direito substancial e do perigo que o ameaça, a fim de 
justificar e abrir ao interessado a tutela cautelar". (Ob. cit., p. 1129/1130). 
Conclui-se daí que a medida cautelar, cujo escopo é a defesa do processo, constitui meio inidôneo 
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para se buscar o restabelecimento de contrato rescindido, ou suspenso, questão substancial de 
mérito, somente discutível em ação principal. 
Diante do exposto, nego provimento ao agravo. 
É o meu voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5.378-RN  

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Agravado: REVENR REVESTIMENTOS E PISOS LTDA. 
Advogados: DRS. MARLY DE ARAÚJO COSTA E OUTROS (AGRTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Execução fiscal. Penhora. Uso de linha telefônica. Reavaliação. 
- Hipótese em que se pretende a reavaliação dos direitos de uso de linha telefônica para 
fazer constar o preço do bem de acordo com a tabela oficial. Pedido improcedente. 
- O preço da avaliação é o preço de mercado. 
- Agravo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 21 de março de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe 
agravo de instrumento contra decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da 3ª Vara do 
Estado do Rio Grande do Norte, que indeferiu o pedido de reavaliação dos direitos de uso  
de uma linha telefônica, por não apresentar qualquer justificativa. 
Sustenta o agravante que o preço da avaliação deve tomar por base o valor fixado pela 
TELERN. 
Há certidão de que o recurso é intempestivo. Determinou, porém, o Juiz a formação do 
agravo, deixando a questão para o exame do Tribunal. 
Sem contra-minuta, foi mantido o despacho agravado. 
O feito subiu. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Embora tenha sido certificada a 
intempestividade do recurso, posteriormente verificou-se que não se considerou que a 
autarquia previdenciária goza do prazo em dobro para recorrer. Desse modo, não há 
dúvida de que é tempestivo o agravo apresentado em 08.09.95, considerando que a 
intimação ocorrera em 29.08.95. 
Conheço do recurso. 
A decisão agravada é do seguinte teor: 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

"Vistos, etc.  
Trata-se de execução fiscal visando o recebimento de quantia expressa em título 
extrajudicial. 
O bem penhorado constante dos autos se limita a uma linha telefônica que a autarquia-
exeqüente concorda com a penhora, porém solicita reavaliação do bem sem qualquer 
justificativa. 
O bem foi avaliado em maio de 1994 e com a simples atualização alcança o preço de 
mercado atual. Não há necessidade, portanto, de qualquer reavaliação. 
Assim, indefiro o pedido de reavaliação". 
A irresignação do agravante não merece ser acolhida. 
Cabia-lhe fundamentar adequadamente o pedido de reavaliação. A decisão judicial deve 
ser sempre motivada. Desse modo, impunha-se que a autarquia previdenciária apontasse 
as razões pelas quais pretendia obter a reavaliação do bem penhorado. 
Por outro lado, não lhe assiste razão quando pretende que o preço do direito de uso de 
uma linha telefônica deva ser o da tabela da TELEBRÁS  e de suas concessionárias, no 
caso a TELERN. 
Todos sabemos que diversas empresas têm como objeto a negociação com linhas 
telefônicas, justamente porque o preço de mercado é distinto do preço constante na 
tabela oficial. Lamentavelmente, o telefone ainda é equipamento escasso em nossa 
sociedade, pelo menos até agora. Se prosperasse a tese do agravante, tais empresas 
teriam de fechar as suas portas. 
Preço de avaliação é preço de mercado. Correto o despacho agravado. Mantenho-o. 
Nego provimento ao recurso. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5.442-SE 

Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Agravante: FAZENDA NACIONAL 
Agravada:  ROTHERDT SERVIÇOS LTDA.- ME   
 
EMENTA 

Agravo de Instrumento. Bem penhorado. Substituição. Valor superior ao crédito. 
Desnecessidade. 
1. A substituição de bem penhorado, a pedido da parte exeqüente, é faculdade incumbida 
ao juiz, e não uma obrigação, pois deve o julgador analisar a conveniência e a 
necessidade da troca. 
2. A diferença apresentada a mais ou a menos, pela avaliação, em processo executório 
do bem penhorado, e o crédito do exeqüente deve ser considerável para que se proceda 
à substituição do respectivo bem. 
3. Agravo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e 
notas taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente julgado.   
Custas, como de lei.  
Recife, 27 de fevereiro de 1996 (data do julgamento). 
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JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente, em exercício. 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Trata-se de agravo de instrumento 
aforado pela Fazenda Nacional contra decisão proferida pelo eminente Juiz Federal da 1ª 
Vara-SE nos autos da Execução Fiscal nº 93.0014054-0, movida pela ora agravante 
contra Rotherdt Ltda., cujo teor transcrevo in fine: 
"Indefiro o pedido de substituição do bem penhorado, uma vez que o seu valor é 
compatível com o do crédito em execução". Alega a agravante que requereu, no 
respectivo processo executório, que fosse substituído o bem penhorado por outro de 
menor valor, haja vista ser o valor do referido bem, de acordo com a avaliação, de 
1.767,27, ao passo que o valor do crédito da Fazenda Pública é de 1.613,02.  
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): Inexiste embasamento 
jurídico justificador do pleito formulado pela agravante no presente recurso.   
Pretende ver consumada a substituição do bem penhorado nos autos da Execução Fiscal 
nº 93.0014054-0, por vislumbrar ser o valor do respectivo bem superior ao crédito 
executado em R$ 154,25.   
Invoco a inteligência do art. 685, I, da vigente legislação Adjetiva Processual Civil, para 
estabelecer o posicionamento adotado no presente voto, acerca do cabimento ou não da 
necessidade de substituição do bem penhorado, cujo teor transcrevo in fine: 
"Art. 685. Após a avaliação, poderá mandar o juiz, a requerimento do interessado e ouvida 
a parte contrária:  
I - reduzir a penhora aos bens suficientes, ou transferi-la para outros, que bastem à 
execução, se o valor dos penhorados for consideravelmente superior ao crédito do 
exeqüente e acessórios;" (grifei). 
Aplicando-se a norma ordenadora supra ao caso em questão, nota-se que, 
preliminarmente, é faculdade incumbida ao juiz, e não uma obrigação, proceder com o 
pedido de substituição do bem penhorado. Ao julgador caberá analisar a necessidade da 
substituição, bem como se a diferença a mais ou a menos entre o valor do bem 
penhorado e o valor do crédito incorrerá em detrimento para o exeqüente.  
No presente caso, o valor surgido - R$ 154,25 - não nos parece substancial, pelo que teço 
louvores à manutenção da decisão agravada por parte do eminente Juiz a quo, haja vista 
não ser considerável ao ponto de prejudicar a Fazenda Nacional a diferença apresentada 
pela avaliação.  
Isto posto, nego provimento ao agravo.   
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5.474-AL  

Relator: O SR.  JUIZ CASTRO MEIRA 
Agravante: FAZENDA NACIONAL 
Agravada:  CERÂMICA SÃO BENTO LTDA. 
 
EMENTA 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Processual Civil. Execução fiscal. Penhora de bens. Responsabilidade de sócio gerente. 
- O sócio-gerente pode ter seus bens penhorados independentemente da prévia apuração 
de sua responsabilidade se a sociedade é irregularmente dissolvida sem a destinação 
adequada de seu patrimônio. 
- Hipótese em que o pedido de constrição judicial de bens da pessoa física limita-se a 
apontá-la como responsável sem a sua condição de sócio-gerente ou qualquer outra 
qualidade. 
- Insubsistência da penhora. 
- Agravo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 21 de março de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: A Fazenda Nacional interpõe agravo de instrumento 
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, que indeferiu seu pedido de penhora em bens do responsável pelo 
débito tributário de Cerâmica São Bento Ltda., ao fundamento de que seria necessário 
demonstrar a presença das circunstâncias previstas no art. 135 do Código Tributário 
Nacional. 
Depois de tecer considerações sobre a impunidade e a sonegação, a agravante 
argumenta, invocando o art. 38 da Lei nº 6.830/80, que não é necessária a prévia 
apuração da responsabilidade do sócio-gerente para que sejam penhorados seus bens. 
Transcreve diversas ementas de decisões quanto à penhora em bens de sócio-gerente de 
sociedade por quotas de responsabilidade limitada. 
Sem contra-minuta, foi mantido o despacho agravado. 
Subiram os autos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Em execução fiscal movida contra Cerâmica 
São Bento Ltda., a exeqüente, ora agravante, requereu a penhora do direito de uso da 
linha telefônica em nome de Álvaro Otacílio de Araújo Vasconcelos Neto, apontando-o 
como responsável pela executada. 
O pedido foi assim indeferido pelo MM. Juiz  a quo: 
"1. A execução é dirigida contra a Cerâmica São Bento Ltda. 
2. Para que defira a solicitada penhora de bens do patrimônio do Sr. Álvaro Otacílio de 
Araújo Vasconcelos Neto, não é bastante que a Fazenda Nacional alegue que se trata do 
responsável. 
3. É indispensável que se comprove a existência das circunstâncias previstas no art. 135 
do CTN, única hipótese em que se admite essa constrição de bem particular. 
4. Como não restaram demonstradas tais circunstâncias, indefiro". 
Em seguida, veio aos autos nova petição em que a exeqüente postulava a penhora das 
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quotas do alegado responsável na sociedade executada, sendo o pedido indeferido nos 
seguintes termos: 
"As quotas do Sr. Álvaro Otacílio de Araújo Vasconcelos Neto integram o patrimônio 
individual deste, pelo que, como já disse, somente se pode determinar a penhora depois 
de atendida a diligência referida ao despacho de fls. 22. 
 Por tais razões, indefiro a penhora solicitada". 
Argumenta a agravante que não é necessária a prévia apuração da responsabilidade do 
responsável, invocando o art. 38, caput, da Lei de Execução Fiscal, que assim preconiza: 
"Art. 38.  A discussão judicial da dívida ativa da Fazenda Pública só é admissível em 
execução, na forma desta lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de 
repetição de indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do 
depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e 
multa de mora e demais encargos. 
Parágrafo único. A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo importa em 
renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso 
interposto". 
Não há dúvida de que o sócio-gerente pode ter seus bens penhorados 
independentemente da prévia apuração de sua responsabilidade se a sociedade é 
irregularmente dissolvida sem a destinação adequada de seus bens. O art. 135 do Código 
Tributário Nacional admite sua responsabilidade pessoal por infração à lei.  
No caso em exame, entretanto, ocorreu que o pedido de constrição judicial de bens da 
pessoa física susonominada limita-se a apontá-lo como responsável sem ao menos 
indicar a sua condição de sócio-gerente ou qualquer outra qualidade. Diz-se apenas que 
ele é o responsável. Nos presentes autos, o único documento que se refere a tal pessoa é 
mera ficha de processamento de dados, na qual nada consta que o vincule à executada. 
O despacho judicial, portanto, ao exigir a presença das circunstâncias previstas no 
dispositivo do CTN quanto à responsabilidade de terceiro, não determinou que houvesse 
a prévia apuração de tal responsabilidade. Apenas repeliu pedido de penhora sobre bens 
de pessoa física, sem cogitar de qualquer vínculo com a empresa e, muito menos, os 
pressupostos exigidos na lei tributária. 
Pelo exposto, mantenho a decisão agravada. 
Nego provimento ao recurso. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 6959-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: AMORIM PRIMO S/A 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados:  DRS. JOSÉ HENRIQUE WANDERLEY FILHO E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Tributário. Contribuição ao IAA e adicional cobrados sobre a remessa de açúcar para a 
Zona Franca de Manaus. Art.3º, DL 308/67, e art. 1º, DL 1.952/82. 
- A contribuição e o adicional do IAA não incidem sobre a venda de açúcar à Zona Franca 
de Manaus, por força do disposto no art. 4º do Decreto-lei 288/67. 
- São aplicáveis, em relação à Zona Franca de Manaus, todas as isenções e incentivos 
fiscais destinados à exportação, salvo exclusões tratadas em lei específica. 
- Ademais, tanto o DL 308, que trata da contribuição para o IAA, quanto o DL 288, foram 
publicados e entraram em vigor no mesmo dia, 28.02.1967. 
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- Apelação provida 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima iniciadas, 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, 19 de outubro de 1995 (data do julgamento) 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Apela Amorim Primo S/A de sentença que 
julgou improcedentes embargos à execução de débito fiscal oriundo da contribuição e 
adicional previstos nos Decretos-leis 308/67 e 1.952 de /82, cobrados sobre o envio de 
açúcar e álcool para a Zona Franca de Manaus. 
Referidas exações, segundo a apelante, mostrar-se-iam devidas apenas em se tratando 
de produtos destinados ao consumo interno. A teor do art. 4º do Decreto-lei 288/67, a 
exportação de origem nacional para industrialização ou consumo na Zona Franca de 
Manuaus - o caso dos autos - equiparar-se-ia a remessa para o estrangeiro, havendo, 
então, exoneração delas. 
A ida do açúcar para a Zona Franca de Manaus não fora, em momento algum, 
questionada pela recorrida e muito menos pelo IAA durante toda a tramitação do 
procedimento administratvo. Cuidando-se de matéria de fato, nunca discutida ou posta em 
dúvida, ter-se-ia por verdadeira a alegação da contribuinte. A própria nota fiscal, por sinal, 
refere expressamente o destino dado à mercadoria. 
Ademais, o Decreto-lei 1.712/79, alterado pelo Decreto-lei 1.952/82, estipulara, no art. 3º, 
que, mediante proposta do Ministério da Indústria e do Comércio, o CMN estabeleceria os 
percentuais das contribuições, observado o limite máximo de 20% do valor dos preços 
oficiais do açúcar e do álcool. Revelar-se-ia, pois, absolutamente ilegal a exigência 
tributária em causa. Embora instituída a base de cálculo, faltaria a fixação, pelo CMN, das 
alíquotas das contribuiçoes,a recaírem sobre os preços oficiais dos produtos. 
Inexistindo, e inexistiria na espécie, regra estipuladora do exato quantitativo a permitir o 
cálculo dos créditos tributários, tornar-se-ia impossível a cobrança das contribuições e do 
adicional. O Conselho Monetário Nacional não se desincumbira da atribuição, outorgada 
pelo art. 1º, § 2º, do Decreto-lei 1.952/82, de estabelecer as alíquotas das contribuições, 
nunca o IAA podendo fazê-lo validamente, como debalde tentou. 
Ocorreria, por fim, bitributação, porque o ICMS já gravaria a saída da mercadoria do 
estabelecimento comercial. Não poderia a União eleger por fato gerador a mesma 
hipótese constitucionalmente escolhida para o imposto estadual. 
Segundo as contra-razões, as contribuições cogitadas no art. 3º do Decreto-lei nº 308/67 
sempre incidiriam na saída do açúcar ou do álcool da entidade produtora, a teor do 
Decreto-lei nº 1.952/82. Exibir-se-ia assaz equivocado o argumento de equivalência, para 
todos os efeitos fiscais, entre uma exportação de mercadorias de origem interna para 
consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus e uma exportação brasileira para 
o exterior. 
Relatei. 
 
VOTO 
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O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Cuida-se de embargos à execução de 
crédito relativo à contribuição e adicional previstos, respectivamente, nos Decretos-leis 
308/67 e 1.952/82, exigidos sobre a remessa de açúcar para a Zona Franca de Manaus. 
O crédito, motivo da guerreada execução, fora criado pelo art. 3º, I, do Decreto-lei 308/67, 
de teor: 
"Art. 3º. Para custeio da intervenção da União, através do Instituto do Açúcar e do Álcool, 
na economia canavieira nacional, ficam criadas, na forma prevista no artigo 157, §9º, da 
Constituição Federal de 25 de janeiro de 1967, as seguintes contribuições: 
I - de até NCc$ 1,57 (um cruzeiro novo e cinqüenta e sete centavos) por saco de açúcar 
de 60 (sessenta) quilos destinado ao consumo inteno do País". 
A contribuição prevista no aludido dispositivo legal destinara-se ao custeio da intervenção 
da União Federal na economia canavieira nacional. No entanto, mostra-se incidente, tão-
só, sobre o açúcar destinado ao consumo interno do País. 
A apelante respaldara sua insatisfação nos ditames do art. 4º do Decreto-lei 288/67. Ei-lo: 
" Art. 4º. A exportação de mercadoria de origem nacional para consumo ou 
industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro, será 
para todos os efeitos fiscais, constantes da legislação em vigor, equivalente a uma 
exportação brasileira para o estrangeiro". 
Se uma exportação para a Zona Franca de Manaus equipara-se a uma para o 
estrangeiro, supõe-se, para ambas, o mesmo tratamento fiscal. 
O fato gerador de tal contribuição encontrava-se previsto no at. 6º, §1º, do Decreto-lei 
308/67. O Decreto-lei 1.712/79, revogando expressamente aquele preceito, dispôs, no art. 
1º, ser o momento da incidência a saída do açúcar e do álcool da unidade produtora ou 
dos seus depósitos de segunda saída. Alterando a redação deste, estabelecera o 
Decreto-lei 1.952/82 que a incidência passaria a ocorrer exclusivamente sobre a saída do 
açúcar ou álcool da unidade produtora. 
Exibe-se, outrossim, inalterado o art. 1º do Decreto-lei 308/67. As modificações 
restringiram-se, tão-só, à hipótese de incidência. Mantiveram-se, entendo, isentas da 
questionada exação as mercadorias remetidas para o exterior e, conseqüentemente, as 
vendidas para a Zona Franca de Manaus. 
No tocante ao adicional às contribuições de até 20%, previsto no art. 1º, §2º, do já 
mencionado Decreto-lei 1.952/82, mostra-se inteiramente ilegal, à luz daquele dispositivo, 
de teor: 
"§2º. Mediante proposta do Ministro da Indústria e do Comércio, o Conselho Monetário 
Nacional estabelecerá os percentuais do adicional ora instituído, considerando os tipos de 
açúcar e de álcool ou a sua destinação". 
Constata-se, assim, que somente o Conselho Monetário Nacional estabeleceria os 
percentuais do adicional ali instituído, nunca o IAA. 
De modo algum se pode aceitar a fixação de limite máximo como alíquota. No caso, o 
percentual de 20% é o limite máximo possível. 
Como afirmara a apelante, a regra é a de que são aplicáveis, em relação à Zona Franca 
de Manaus, todas as isenções e incentivos fiscais destinados à exportação, salvo 
exclusões tratadas em lei específica, o que não ocorreu no caso em exame. 
Ademais, tanto o DL 308, que trata da contribuição para o IAA, quanto o DL 288, foram 
publicados e entraram em vigor no mesmo dia, 28.02.1967. 
Dou, pois, provimento à apelação. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 14.081-PE 
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Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelada: MARIA DE LOURDES CAVALCANTE 
Advogados: DRS. EURICO LUIZ DE OLIVEIRA AZEVEDO NETO E OUTROS (APTE.) E  

SELENE WANDERLEY EMERENCIANO (APDA.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Pensão por morte de ex-segurado. Rateio entre a companheira e a 
esposa. 
- Fazem jus a pensão por morte de ex-segurado, indistintamente, a 
esposa e a companheira. O fato de a esposa ter provido, por si própria, 
o sustento dos filhos, não elide a presunção legal de sua dependência 
econômica com relação ao de cujus. 
- Apelação parcialmente 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 parcial 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 19 de dezembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Apelação de sentença que, julgando 
procedente súplica formulada por Maria de Lourdes Cavalcante em ação ordinária movida 
contra o INSS, condenou-o a restabelecer a pensão previdenciária em favor da autora e 
ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas. 
A postulante, companheira do ex-segurado Simplício Vieira Barreto, teve sua pensão 
suspensa em face da transferência do referido benefício à ex-esposa Enaura Lins Barreto. 
O douto Sentenciante, considerando a estabilidade da união do de cujus com a apelada 
por mais de 20 anos e a separação de fato da esposa há 30 anos, sem percepção de 
qualquer ajuda financeira, decidiu assegurar à promovente a integralidade do pedido. 
O INSS insurgiu-se contra o decisum, defendendo o direito da esposa legítima à pensão 
pleiteada, haja vista o art. 17 do Decreto 83.080/79 e o art. 76 da Lei 8.213/91 não 
tutelarem a pretensão da companheira. 
Contra-razões às fls. 39/40. 
Relatei. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): O INSS insiste em negar o direito à 
pensão por morte do ex-segurado à companheira, em detrimento da esposa legítima. 
Segundo ele, não socorre à concubina o disposto no art. 17 do Decreto 83.080/79, nem 
no art. 76 da Lei 8.213/91. 
Assiste razão, em parte, ao apelante. 
Tanto a companheira quanto a ex-esposa, com quem ele não mais convivia, de fato, há 
mais de 30 anos, fazem jus ao benefício pleiteado. 
Ambas tiveram filhos em comum com o de cujus. 
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O fato de a esposa legítima não haver recebido qualquer ajuda financeira do ex-segurado 
e, mesmo assim, ter provido seu sustento e dos filhos, não significa a ausência de 
dificuldades ao enfrentar a omissão do responsável. Ademais, este fato não é suficiente 
para elidir a presunção de dependência econômica dela com relação ao cônjuge falecido. 
Por outro lado, há de se assegurar também à companheira sua parcela do benefício, 
porquanto demonstrado nos autos a estabilidade da união havida entre o casal. 
Inexistem, nos autos, quaisquer elementos que se prestem a negar o direito irrenunciável 
da ex-esposa aos alimentos. 
A partilha da pensão, inclusive por elas sugerida, é até uma forma de recompensar a ex-
esposa por esforços despendidos na árdua tarefa de educar os filhos sem a participação 
do responsável. 
Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para assegurar à autora e à litisconsorte 
passiva, em igual proporção, a pensão pleiteada, a partir do óbito do ex-segurado. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 32.304-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 

Processual Civil. Anistia. Art. 47, I, ADCT. Ação Cautelar. 
- Ação cautelar que tem por objetivo único a realização de depósito, a fim de evitar o 
perecimento de direito. Liminar concedida. 
- Ao ser julgada a ação principal improcedente, outra alternativa não resta a não ser dar 
também pela improcedência da cautelar e conseqüente cassação da liminar. É que o 
fumus boni juris, um dos pressupostos da cautelar, materializado na plausibilidade do 
direito defendido, deixou de se fazer presente, em decorrência do julgamento da ação 
principal, que foi desfavorável à autora. 
- Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Recife, 9 de novembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Helam Comércio e Representações Ltda. promoveu 
ação cautelar contra a Caixa Econômica Federal, visando a evitar o perecimento do 
direito de efetuar o pagamento sem correção monetária, na qualidade de beneficiária da 
anistia prevista no art. 47, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, sobre o 
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contrato de empréstimo que firmara, dentro do prazo estabelecido no parágrafo 3º, inciso 
I, do dispositivo constitucional. 
O MM. Juiz Federal, Dr. Antônio Bruno de Azevedo Moreira, então como plantonista, 
determinou que fosse efetuado o depósito (fls. 12). 
A CEF apresentou contestação. 
O douto Magistrado da 6ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco julgou improcedente 
o pedido, cassando a medida liminar, sob o fundamento de que a "ação principal de 
consignação em pagamento foi julgada improcedente, dada a inexistência da alegada 
mora accipiendi, sendo justa a recusa da ré", não tendo esta direito a substituir o 
pagamento pelo depósito efetuado na presente cautelar. Condenou, ainda, a autora nas 
custas e em honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 
causa (fls. 130/131). 
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. 148/153. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A presente cautelar tem por objetivo evitar 
a decadência do direito da autora de 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; 
..........................................................." 
Com efeito, ao isentar da correção monetárias 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. 
Louvando-se da ação cautelar, a autora obteve liminar do MM. Juiz a quo, efetuando o 
depósito no limite do prazo, isto é, em 03.01.89. 
Contudo, ao julgar improcedente o pedido, o Magistrado de Primeiro Grau assim 
fundamentou a decisão: 
"No mérito, obervo que a ação principal de consignação em pagamento foi julgada 
improcedente, dada a inexistência da alegada mora accipiendi, sendo justa a recusa da 
ré. 
Noutras palavras, não tem a ré direito a substituir o pagamento devido à ré pelo depósito 
efetuado nesta cautelar" (fls. 131). 
Correta a sentença em face de que o fumus boni juris, um dos pressupostos da cautelar, 
materializado na plausibilidade do direito defendido, deixou de se fazer presente, em 
decorrência do julgamento da ação principal, que foi desfavorável à autora. 
De tal sorte que não mais podia prevalecer o depósito efetuado na presente cautelar, 
objetivo principal desta, daí cassada com acerto a liminar anteriormente concedida e 
julgada improcedente a ação acautelatória. 
No tocante à fixação dos honorários advocatícios, também a razão não está com a 
apelante. 
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A uma, porque a própria autora, quando do ajuizamento da petição inicial, requereu a 
fixação da verba honorária, inclusive à base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da 
causa (fls. 07). 
A duas, porque tem prevalecido o ponto de vista do cabimento dos honorários em 
processo cautelar, quando é formado o contraditório, por haver inequívoca resistência ao 
direito da parte adversa. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 38.217-PB 

Relator: O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA  
Apelantes: ARISTÓFANES BARBOSA GUIMARÃES E OUTRO 
Apelada: UNIÃO FEDERAL  
Advogado: DR. AMAURY GUIMARÃES MONTEIRO (APTES.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Expropriação. Cultura de plantas psicotrópicas. Art. 243, caput, da 
Constituição Federal. Falta de intimação de despacho. Anulação da sentença.  
- Carece de qualquer fundamento o argumento de não auto-aplicabilidade do art. 243 da 
Constituição Federal.  
- O art. 243, caput, da Constituição Federal, a prescrever a desapropriação de imóveis 
onde se encontrarem culturas ilegais de plantas psicotrópicas, recebeu regulamentação 
da Lei 8.257, 26.11.91, de entrada em vigor em 27.11.91. 
- Tal diploma legal dispôs pormenorizadamente sobre essa figura expropriatória, 
disciplinando, inclusive, o procedimento judicial pertinente. 
- Quanto ao Decreto nº 577, de 24.06.92, revela-se evidente que nunca poderia prestar-
se, dado o seu nível infralegal, a regulamentar um dispositivo constitucional. 
- Restringe-se a estabelecer atribuições de órgãos e entidades administrativas, com vistas 
a providências prévias ao ajuizamento da ação de desapropriação. 
- Merece, no entanto, acolhida a argüição de cerceamento de defesa e desrespeito ao 
princípio processual do contraditório. 
- O despacho proferido, às fls. 219, pelo MM. Juiz a quo, os apelantes dele não 
receberam a ordenada intimação, em inegável prejuízo da defesa dos expropriados. 
Desrespeitou-se, de conseqüência, o devido processo legal, motivo suficiente para se 
declarar nula a decisão. 
- Apelação 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 unanimidade, dar 
provimento à apelação, na forma do voto do Relator e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que integram o presente julgado.  
Custas, como de lei.  
Recife, 23 de novembro de 1995 (data do julgamento).  
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO  
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O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Apelam Aristófanes Barbosa Guimarães e 
Vilma Barbosa Guimarães de sentença favorável ao pedido de expropriação da Fazenda 
Boa Esperança, a eles pertencente, prolatada em 25.05.93,  em prol da União, com 
fundamento no art. 243 da vigente Constituição Federal. 
A seu ver,  não se figuraria  auto-aplicável aquele preceito constitucional, a determinar a 
expropriação de glebas de terras em qualquer região do País onde  localizadas culturas 
ilegais de plantas psicotrópicas. Dependeria de posterior regulamentação, vindo a ocorrer, 
tão-só, em 25.06.92, com a edição do Decreto nº 577. Inaplicável, portanto, a fato 
acontecido anteriormente a sua vigência. 
Afirmam facciosa a planta confeccionada pelo perito, na qual se baseara a decisão, pois 
superdimencionou a área de somente  600 ha., conforme certidão imobiliária inclusa e 
citada na sentença, item 6º. "No entanto, esta ridícula planta encontrou  724.7250 
hectares, sem dizer, no entanto, de quais propriedades tirou os hectares restantes". Isso 
sucedeu porque o vistor considerou limites "mostrados pelos invasores que lá estavam" 
(fls. 221). 
As contra-razões defendem a auto-aplicabilidade do art. 243 da Constituição Federal. 
Negam qualquer violação a dispositivos dos Códigos Civil e de Processo Civil. Inexistiu 
afronta ao princípio do contraditório, pois os recorrentes exerceram amplamente o seu 
direito de defesa, produzindo contestação, ofertando quesitos e declinando de assistência 
técnica. 
Ademais, os recorrentes foram devidamente intimados, fls. 187/189, da realização da 
perícia técnica designada, à qual não compareceram. Inexistiu, assim, o alegado 
cerceamento de defesa. 
Regularmente processados, subiram os autos para desembargo e a mim couberam por 
distribuição. 
Relatei. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): O recurso promovido por Aristófanes 
Barbosa Guimarães e Vilma Barbosa Guimarães, na questionada ação de expropriação, 
vale-se, em suma, de dois argumentos: 
a -   a não auto-aplicabilidade do art. 243 da Constituição Federal; 
b - cerceamento de defesa e desrespeito ao princípio processual do contraditório; 
O primeiro argumento carece de qualquer fundamento. 
É que o art. 243, caput, da Constituição Federal, a prescrever a desapropriação de 
imóveis onde se encontrarem culturas ilegais de plantas psicotrópicas, recebeu 
regulamentação da Lei 8.257, de 26.11.91, de entrada em vigor em 27.11.91. 
Tal diploma legal dispôs pormenorizadamente sobre essa figura expropriatória, 
disciplinando inclusive o procedimento judicial pertinente. 
E foi justamente com fulcro nessa lei regulamentadora que a União promoveu, em 
06.05.92, a ação de desapropriação da Fazenda Boa Esperança, de propriedade dos 
apelantes. 
Quanto ao Decreto nº 577, de 24.06.92, revela-se evidente que nunca poderia prestar-se, 
dado o seu nível infralegal, a regulamentar um dispositivo constitucional. Restringiu-se a 
estabelecer atribuições de órgãos e entidades administrativas, com vistas a providências 
prévias ao ajuizamento da ação de desapropriação. 
O segundo argumento merece, ao contrário, acolhida. 
O MM. Juiz Federal a quo proferiu, às fls. 219, este despacho: 
"Vista às partes sobre o processo e documentos, bem como para a especificação de 
outras provas, justificando-as. 
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Prazo comum: 10 (dez) dias. 
Intimem-se. 18.03.93".   
Os apelantes dele, entretanto, não receberam a ordenada intimação e, sem isto, se 
proferiu de logo a r. sentença, em inegável prejuízo da defesa dos expropriados. 
Desrespeitou-se, de conseqüência, o devido processo legal, motivo suficiente para se 
declarar nula a decisão, como declaro, determinando se cumpra aquele transcrito 
despacho de fls. 218. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 41.901-SE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: CARISVALDO MOURA 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA E OUTRO (APTE.) E  

VALTENOR SANTOS E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Direito Previdenciário. Auxílio-Acidente. Relação com o Direito Constitucional e 
Processual Civil. 
- A norma ínsita no § 5º, do art. 201, da CF/88, não se aplica ao auxílio-acidente, cujo 
valor varia de 30% a 60% do salário-de-benefício, como regula o § 1º do art. 86 da Lei 
8.213/91. 
-Se do acidente resultar incapacidade definitiva para o trabalho, tal matéria, se não 
abordada na fase de conhecimento, não pode ser argüida na apelação, em observância 
aos princípios orientadores do Direito Processual Civil. 
-Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5º 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 dezembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente, em exercício 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Cuida-se de ação revisional de benefício 
previdenciário proposta por Carisvaldo Moura contra o Instituto Nacional do Seguro Social 
- INSS, objetivando o reajuste de seu benefício pelos índices do salário mínimo, a contar 
de outubro de 1988, com base no art. 201, § 5º, da atual Carta Magna. 
O Juiz sentenciante extinguiu o feito com julgamento do mérito, julgando improcedente a 
ação por considerar que a regra ínsita no § 5º do art. 201 da Constituição Federal, não se 
aplica ao auxílio-acidente, benefício ao qual faz jus o segurado. 
Irresignado, apela o autor, pedindo a reforma total da sentença, sob o argumento de que 
o demandante encontra-se inativo desde o mês de dezembro de 1969, recebendo, 
apenas, o correspondente a 40% do salário de contribuição. 
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Contra-razões pela manutenção da sentença. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A sentença do douto Magistrado não 
merece reforma em face dos próprios fundamentos, ex vi transcrição verbis: 
"O auxílio-acidente não se inclui na norma ínsita no § 5º do art. 201, CF. O dispositivo 
constitucional enfoca o benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento 
do trabalho do segurado. Abarca apenas o benefício decorrente da aposentadoria e/ou da 
pensão, porque estes realizam a letra da norma maior, ou seja, substituem o salário de 
contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado. 
O auxílio-acidente, regulado pelo art. 86, da Lei 8.213 (de 24.7.91), não substitui o salário 
de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado, sobretudo porque o auxílio-
acidente não significa ter o segurado alcançado o grau da aposentadoria ou cessado 
qualquer outra atividade laborativa. Apenas e tão-somente ocorreu uma redução da 
capacidade laborativa, o que não impede, nos termos dos incisos I, II, III, do art. 86, idem, 
que o segurado volte ao trabalho. Aliás, o auxílio-acidente tem por viso uma ajuda pela 
diminuição da capacidade laborativa. Se ocorresse a perda da capacidade laborativa não 
haveria lugar para o auxílio-acidente. O regulamento da lei ordinária, na fixação do 
quantum mensal, é constitucional." (fls. 31 a 32). 
No caso sub judice, observa-se que a regra contida no § 5º do art. 201 da Constituição 
Federal tem por pressuposto que o benefício substitua o salário de contribuição ou o 
rendimento do trabalho do segurado, o que não acontece no auxílio-acidente, cuja 
natureza compensatória não exclui, sequer, a responsabilidade indenizatória do 
empregador. 
Por outro lado, há de se considerar que, em nenhum momento, argüiu  o autor que do 
acidente resultara incapacidade definitiva para o trabalho, capaz de legitimar a conversão 
do auxílio-acidente em aposentadoria. 
Com tais considerações, nego provimento à apelação, mantendo, na íntegra, a respeitável 
decisão. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 54.905-CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelada: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA LOPES 
Advogados: DRS. NICÁSIO DAMO E OUTRO (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Pensão militar. Cabo da Marinha falecido. Solteiro. Sem filhos. Benefício 
deferido aos pais. Art. 7º da Lei 3.765/60, com a redação da Lei 8.216/91. Não 
comprovados os requisitos para a promoção post mortem. 
- A dependência econômica alegada pela apelada não foi oportunamente impugnada pela 
União/apelante, admitindo-se como verdadeira. 
- A genitora tem direito a metade do benefício, ficando a outra metade à disposição de 
seu marido, que deverá requerê-la através das vias judiciais próprias (art. 7º da Lei 
3.765/60, c/c a Lei 8.216/91). 
- Não comprovados os requisitos para o reconhecimento da promoção post mortem, a 
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pensão é deferida em valores correspondentes à graduação de Cabo, a partir da data do 
óbito. 
- Apelo parcialmente provido. 
 
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 parcial 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 21 de março de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Maria da Conceição Silva Lopes, aqui apelada, 
propôs ação ordinária contra a União Federal, objetivando o reconhecimento do direito à 
pensão militar devida pelo falecimento de seu filho Francisco Jordan Lopes, Cabo da 
Marinha. 
Segundo consta da inicial, o óbito ocorrera em 03.07.92, quando o de cujus encontrava-se 
servindo na Capital da República. Na qualidade de dependente e única beneficiária, teria 
a autora direito ao benefício em questão, nos termos do art. 15, caput, da Lei 3.765/60, já 
que o filho morrera solteiro, sem deixar herdeiros. Além disso, incidiria, no caso, a 
hipótese de promoção post mortem à graduação de Terceiro Sargento, prevista no art. 17 
do Decreto nº 684, de 19.11.92. 
O ilustre Magistrado monocrático julgou procedente o pedido, condenando a ré a pagar à 
autora a pensão militar de Terceiro Sargento, no valor correspondente a 20 (vinte) vezes 
a contribuição por ele recolhida mensalmente quando vivo (art. 15, caput, da Lei 
3.765/60), a partir da data do óbito (fls. 34). 
A União/apelante alega não ter a apelada comprovado a dependência econômica do 
falecido, razão pela qual o pedido fora indeferido administrativamente. A sentença julgara 
contra as provas dos autos, ao admiti-la como dependente, sem a apresentação de 
qualquer documento comprobatório. Tratando-se de matéria a exigir instrução probatória, 
não poderia o Magistrado singular ter julgado antecipadamente a lide, o que ensejaria a 
nulidade do decisum. 
Relatei. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Preliminarmente, improcede a 
alegação de nulidade da sentença, sob o argumento de ter o Julgador singular admitido a 
dependência econômica da promovente sem a devida comprovação. A União não 
impugnou, no momento próprio (na contestação), os fatos alegados na inicial nem as 
provas documentais ali acostadas. Não poderia fazê-lo na apelação. 
Ademais, o documento de fls. 16, fornecido pelo Ministério da Marinha, comprova a 
designação da apelada como dependente do militar falecido, para fins de saque no 
PASEP. 
Passo ao exame do mérito. 
O art. 7º da Lei nº 3.765/60, com a nova redação dada pela Lei nº 8.216/91, tem a 
seguinte dicção: 
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"Art. 7º. A pensão militar é deferida em processo de habilitação, tomando-se por base a 
declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem de prioridade 
e condições a seguir: 
I - primeira ordem de prioridade - viúva ou viúvo, companheira ou companheiro; filhas 
solteiras e filhos menores de 21 anos, ou, quando estudantes, menores de 24 anos;  
II - segunda ordem de prioridade - pais, ainda que adotivos, que comprovem dependência 
econômica do contribuinte. 
III - terceira ordem de prioridade - a pessoa designada, mediante declaração escrita do 
contribuinte e que viva sob a dependência econômica deste, quando menor de vinte e um 
ou maior de sessenta anos". 
O ilustre Magistrado a quo reconheceu a incidência, no caso, da hipótese de promoção 
post mortem à graduação de Terceiro Sargento, na forma prevista no art. 17 do Decreto 
nº 684/92, que aprovou o regulamento de promoções de Praças da Marinha, in verbis: 
"Art. 17. A promoção post mortem à graduação imediatamente superior é concedida 
quando o falecimento ocorrer: 
I - em serviço: 
..........................................................." 
Não acompanho tal entendimento, porquanto inexiste, nos autos, demonstração das 
circunstâncias do falecimento do militar, em atendimento ao disposto no § 2º do referido 
art. 17, de dicção: 
"§ 2º. Os casos de falecimento em serviço, morte por ferimento, doença, moléstia ou 
enfermidade referidos neste artigo serão comprovados e caracterizados pelo Relatório e 
Solução do IPM, por atestado de origem, inquérito sanitário de origem ou ficha de 
evacuação, sendo os termos de acidente, baixa ao hospital, papeletas de tratamento nas 
enfermarias e hospitais e os registros de baixa utilizados como meios subsidiários para 
esclarecer a situação". 
O único documento apresentado pela autora/apelada foi a certidão de óbito de fls. 11, a 
comprovar, tão-somente, o falecimento de Francisco Jordan Lopes, no Hospital Naval de 
Brasília, em 03.07.92. 
Por tais razões, merece reparo a decisão recorrida, no tocante ao reconhecimento da 
mencionada promoção post mortem à graduação de Terceiro Sargento. Induvidoso que a 
recorrida faz jus à pensão militar devida em face do falecimento de seu filho, porém em 
valores correspondentes à graduação de Cabo, a partir da data do óbito. 
Dou parcial provimento à apelação e à remessa para assegurar à apelada a pensão 
militar, sem a promoção post mortem, no valor de 50%, já que a outra metade pertence a 
seu marido. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 58.580-RN 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: MARILETE DA CRUZ MARTINIANO 
Advogados: DRS. ANNA KATHYA HELINSKA E OUTROS (APTE.) E  

JOSÉ MARIA GAMA DA CÂMARA E OUTRO (APDO.) 
Recte. Ad.: MARILETE DA CRUZ MARTINIANO 
 
EMENTA 

Constitucional e Previdenciário. Revisão de benefício. Renda mensal inicial. Art. 202 da 
CF/88. Súmula nº 09 do TRF da 5ª Região. Aplicabilidade. Pensão. Art. 75 da Lei 
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8.213/91. Dependentes.  Portaria 3.485/91. MTPS. Abono de 54,60%. Percentual incluso 
no índice de 147,06%. 
I - A Súmula nº 09 do TRF da 5ª Região já reconheceu ser auto-aplicável o disposto no 
art. 202 da CF/88, com exceção das aposentadorias implantadas antes de outubro de 
1988. 
II - Não pode a legislação ordinária determinar qualquer forma de cálculo que venha a 
resultar em renda mensal inicial inferior àquela calculada pelos critérios do caput do art. 
202 da CF/88, isto é, aquela incidente sobre a média aritmética dos trinta e seis últimos 
salários de contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês. 
III - Se o cônjuge supérstite tiver pelo menos dois dependentes, no cálculo da pensão 
será aplicado o percentual de 100% a incidir sobre o valor da aposentadoria que percebia 
o segurado falecido ou a  que teria direito. Inteligência do artigo 75, alínea "a", da Lei nº 
8.213/91. 
IV - A incorporação do abono de 54,60%, concedido pela Portaria nº 3.485/91 do 
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, é indevida, pois o referido índice já se 
encontra abraçado pelo conhecido reajuste de 147,06%, ocorrendo, no momento da 
aplicação deste último, a dedução do primeiro, uma vez que foi  anteriormente 
incorporado. 
V - Apelação do INSS improvida. Recurso adesivo da autora parcialmente provido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial provimento ao recurso 
adesivo da autora, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 07 de dezembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Cuida-se de ação ordinária interposta por 
pensionista da Previdência Social com o objetivo de: 
1 - recalcular a renda mensal inicial do benefício, corrigindo-se monetariamente os últimos 
36 salários de contribuição, nos moldes dos artigos 201, § 3º, e 202 da Constituição 
Federal de 1988. 
2 - retificar a RMI, aplicando-se o art. 75 da Lei 8.213/91, de modo que a pensão por 
morte seja calculada sobre a aposentadoria a que teria direito o falecido, em percentual 
de 100%, em face da existência de dois dependentes. 
3 - aplicar, ao seu benefício, o percentual de reajuste de 54,60%, a partir de setembro de 
1991, devido segundo a Portaria nº 3.485/91. 
O MM. Juiz Federal sentenciante julgou procedente, em parte, a pretensão autoral, 
condenando o réu na revisão da renda mensal inicial nos termos do artigos 201 e 202 da 
Carta Magna e pelos critérios do art. 75 da Lei nº 8.213/91, que entendeu aplicável à 
pensão discutida. 
Indeferiu, por outro lado, o pleito da autora no que se refere ao reajuste de 54,60%, por 
entender que este percentual já está incluso no índice de 147,06%, concedido aos 
aposentados em geral. 
Inconformado, apela o INSS, argüindo, apenas, que o art. 202 da CF não é dispositivo 
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auto-aplicável, requerendo a improcedência da ação. 
Por sua vez, a autora ofereceu recurso adesivo,  insurgindo-se contra a não concessão do 
reajuste de 54,60% e requerendo que a pensão fosse calculada com a incidência do 
percentual de 100%,  sobre a aposentadoria a que teria direito o falecido côjuge, em face 
da autora ter dois dependentes. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A primeira questão discutida nestes autos 
versa sobre a auto-aplicabilidade dos artigos 201 e 202 da CF de 1988. 
A Constituição de outubro de 1988, atenta à defasagem dos benefícios previdenciários, 
instituiu dois critérios de correção. Para as aposentadorias novas, ou seja, as implantadas 
a partir de 05.10.88, estabeleceu que os cálculos obedecessem à forma prevista no artigo 
202 do referido texto constitucional, enquanto que as aposentadorias anteriores teriam 
seus valores revistos em termos de salários mínimos, nos moldes do art. 58 do ADCT. 
Tal entendimento vem sendo acolhido por esta Egrégia Corte, como se vê da Súmula nº 
09-TRF/5ªR., in verbis: 
"É imediata a incidência da forma de cálculo prevista no art. 202 da Constituição Federal, 
mas não se aplica à aposentadoria implantada antes de outubro de 1988." 
O caso destes autos refere-se à pensão por morte concedida após a promulgação da 
Constituição Federal de 1988, como se infere dos documentos colacionados aos autos 
pela parte autora. 
Exatamente por ser dispositivo auto-aplicável é que o art. 202 da Constituição Federal 
pode ser utilizado, sem necessidade de qualquer regulamentação ou esclarecimento, para 
o cálculo da RMI dos benefícios concedidos após sua promulgação. A aposentadoria, ou 
a pensão, pois esta é baseada no valor daquela, será calculada tendo por base a média 
aritmética dos trinta e seis últimos salários de contribuição, corrigidos monetariamente 
mês a mês.  
Após o cálculo desta média é que incidirá o percentual relativo ao tempo de serviço ou ao 
número de dependentes, o qual poderá atingir até 100%, quando o segurado tiver os 
trinta e cinco anos de serviço, ou menos tempo, no caso das aposentadorias especiais, ou 
tiver, pelo menos, dois dependentes, respectivamente. 
Assim, não pode a lei ordinária, ou o INSS, mediante ato administrativo, adotar forma de 
cálculo que venha a resultar em RMI de valor inferior ao calculado na forma anteriormente 
citada, pois todos os elementos necessários a este cálculo já estão presentes no 
comando constitucional. 
Do exposto, é irretocável o decisum, nesta parte, em face da aplicabilidade das normas 
constitucionais mencionadas, vez que as aposentadorias estudadas, in casu, foram 
implementadas em época posterior à Constituição de 1988. 
Passo a analisar a segunda parte do pedido da autora, relativo ao modo de cálculo da 
pensão por morte. 
O douto Juiz sentenciante analisou bem a questão aqui discutida, contudo, quando da 
elaboração do dispositivo sentencial, não fixou de modo claro como seria calculada a 
renda mensal inicial da pensão, dando a entender que o pedido da autora não foi 
atendido. 
Assim fundamentou a sua sentença o MM. Juiz Federal a quo:  
"Deste modo, como pretende a autora, a renda mensal inicial de sua pensão deve ser 
fixada na integralidade da aposentadoria por invalidez a que teria direito o seu marido, e 
esta corresponderia a 79% (setenta e nove por cento) do salário de contribuição". 
Ao final, assim decidiu: 
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"... devendo a sua renda mensal inicial ser fixada na base de 79%(setenta e nove por 
cento) do salário de contribuição da aposentadoria a que teria direito o segurado 
instituidor do benefício;..." 
A verdade é que, em face da existência de dois dependentes, devidamente comprovada 
nestes autos, a autora teria direito a ter sua pensão calculada com a aplicação do índice 
de 100%, índice este que incidirá sobre o valor da aposentadoria a que teria direito o 
segurado falecido. 
De fato, este percentual é garantido pelo artigo 75 da Lei 8.213/91, que deste modo 
prescreve, verbis: 
"Art. 75. O valor mensal da pensão por morte será: 
a) constituído de uma parcela, relativa à família, de 80% (oitenta por cento) do valor da 
aposentadoria que o segurado recebia ou a que teria direito, se estivesse aposentado na 
data do falecimento, mais tantas parcelas de 10% (dez por cento) do valor da mesma 
aposentadoria quantos forem os seus dependentes, até o máximo de 2 (duas);" 
A aposentadoria a que teria direito o segurado, caso fosse aposentado na época do 
falecimento, corresponde ao índice de 79%, calculado sobre a média dos últimos 36 
salários de contribuição,  fato este incontroverso, pois não é questionado pela autora, nem 
pelo INSS. 
Isto posto, concluo que a renda mensal inicial da pensão será assim fixada: 
a) calcula-se a média aritmética dos 36 últimos salários de contribuição do segurado 
falecido, devidamente corrigidos monetariamente (art. 202 da CF/88); 
b) incide-se sobre este montante o percentual de 79%, que seria o índice a ser aplicado 
se o segurado se aposentasse na época do falecimento; 
c) aplica-se, finalmente, sobre o valor anterior, o percentual de 100%, nos termos do art. 
75 da Lei 8.213/91. 
Quanto ao terceiro pedido da parte autora, verifico que bem decidiu o MM. Juiz Federal 
sentenciante, ao indeferir o pleito. 
Também participo do entendimento de que não tem direito o(s) autor(es) à concessão do 
abono de 54,60%, a ser somado ao índice de 147,06%, a partir de setembro de 1991, a 
fim de incorporação nos seus benefícios. 
Na verdade, o reajuste pleiteado, no percentual de 54,60%, determinado pela Portaria nº 
3.485/91, de 16.09.91, já se encontra incluído no percentual fixado pela portaria nº 
302/92, de 20.07.92, na qual o Poder Executivo reconheceu, após as inúmeras decisões 
proferidas pelo Judiciário, ser devido aos aposentados o reajuste de 147,06%, a contar de 
setembro de 1991. 
A entidade previdenciária laborou em equívoco quando  editou a Portaria nº 10/92 do 
MTPS, de 27.04.91, na qual fixou o reajuste dos benefícios em 79,95%, correspondente à 
variação do INPC entre os meses de março a agosto de 1991, a contar de setembro do 
mesmo ano, deduzindo-se o abono de 54,60% incorporado pela Portaria nº 3.451/91. 
O reajuste que deveria vigorar, desde então, seria o de 147,06%, o que só foi 
efetivamente alcançado, após grande discussão nacional, através da portaria nº 302/92 
do MTPS, a qual fixou o referido índice com efeito retroativo a partir de 1º de setembro de 
1991, deduzindo o percentual de 79,95% concedido pela portaria nº 10/92 do MTPS. 
Nesse sentido é que entendeu a eg. 1ª Turma deste Tribunal, quando do julgamento da 
AC Nº 37.680 - RN, da qual foi relator o eminente Juiz Ridalvo Costa, cuja decisão 
ementada transcrevo a seguir: 
"Previdenciário. Abono de 54,60%. Dedução quando da aplicação dos 147,06%. 
Ao aplicar o índice de 147,06% no reajustamento dos benefícios do mês de setembro de 
1991, incluídos estão, postos que originários da variação do INPC de março a agosto de 
1991, os abonos de 54,60% e 79,96%. 
Apelo improvido." 
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(Julg. 15.12.93. Unânime. DJ 20.05.94) 
Em face do exposto, mantenho a sentença neste particular,  observando que a autora já 
tiveram seu benefício reajustado da forma correta, quando da aplicação do índice de 
147,06%, para o mês de setembro de 1991, não cabendo mais a incorporação do reajuste 
de 54,60%, uma vez que este se encontra englobado por aquele índice, o qual foi 
posteriormente fixado pela Previdência Social em cumprimento de decisão judicial. 
Com tais considerações, nego provimento à apelação do INSS e dou parcial provimento 
ao recurso adesivo da autora, apenas para determinar que o cálculo da RMI do seu 
benefício se dê nos termos do artigo 75 da Lei nº 8.213/91, na forma aqui esclarecida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 59.235-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelantes: JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. ALVIBAR CARDOZO MORAES E OUTRO (APTES.) E  

NOÉ DE PAULA RAMOS E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Aposentadoria por idade. Trabalhador rural. Art. 143, inciso II, da Lei 
8.213/91. 
- Há de se reconhecer o direito à aposentadoria prevista no art. 143, II, da Lei 8.213/91, 
ao trabalhador rural que comprovar o atendimento aos requisitos legais: a idade limite e o 
exercício de atividade rural nos últimos 5 (cinco) anos anteriores à data do requerimento. 
- Recurso provido. 
 
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, 19 de dezembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ  JOSÉ MARIA LUCENA: Apelação cível de sentença a julgar 
improcedente pedido formulado por José Nascimento da Silva e outros em ação 
sumaríssima de concessão de aposentadoria movida contra o INSS. 
O douto Magistrado considerou não preenchidos os requisitos legais para aquisição de 
aposentadoria por idade pelos postulantes, trabalhadores rurais. 
Os autores insurgem-se contra o decisum, invocando o art. 143, II, da Lei 8.213/91, por 
fundamento do direito pleiteado. 
O INSS, às fls. 68/71, apresenta contra-razões, objetivando o improvimento do recurso. 
Regularmente processados, vieram os autos para desembargo, a mim cabendo por 
distribuição.  
Relatei. 
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VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Os apelantes mostram-se 
irresignados com a v. sentença que lhes negou o direito à concessão de aposentadoria 
por idade. Segundo eles, os requisitos legais foram preenchidos. 
De fato, os recorrentes comprovaram serem trabalhadores rurais, com mais de 60 anos 
de idade. Acostaram aos autos cópias das CTPS, certidões de casamento e declarações 
de tempo de serviço firmadas pelos respectivos empregadores. 
O benefício pleiteado encontra-se amparado no art. 143, inciso II, da Lei 8.213/91, senão 
vejamos: 
"Art. 143 - O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório do Regime 
Geral da Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do 
art. 11 desta Lei, ou os seus dependentes, podem requerer conforme o caso: 
I - ... 
II - aposentadoria por idade, no valor de 1 (um) salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, 
contados a partir da data da vigência desta Lei, desde que seja comprovado o exercício 
de atividade rural nos últimos 5 (cinco) anos anteriores à data de requerimento, mesmo de 
forma descontínua, não se aplicando nesse período, para o segurado especial, o disposto 
no inciso I do art. 39". 
A teor do citado dispositivo legal, é suficiente para o atendimento do pedido formulado a 
verificação da idade e do tempo de serviço prestado como trabalhador rural. Não há, pois, 
razão para se negar a pretensão dos apelantes. 
Todos exerceram atividades rurais por mais de cinco anos, conforme documentos às fls. 
29/33, e atingiram o limite de idade exigido. 
Desnecessária se faz até mesmo a comprovação das contribuições previdenciárias. O 
direito vindicado nasce da simples vinculação à Previdência Social pelo exercício de 
atividade daquela natureza. 
No mesmo diapasão são os precedentes firmados neste Egrégio Pretório, a seguir 
transcritos: 
"Previdenciário. Aposentadoria especial rural por idade. Requisitos. Art. 143, II, da Lei 
8.213/91. 
- O direito a aposentadoria previdenciária por idade, para o segurado obrigatório, decorre 
do exercício da atividade que o faz vinculado à Previdência Social, ainda que 
incomprovado o recolhimento das contribuições correspondentes. 
- Em se tratando de aposentadoria especial prevista no art. 143, II, da Lei 8.213/91, não 
se exige satisfação do período de carência ou prova do recolhimento das contribuições 
previdenciárias. 
- Apelação provida". (AC 59234-PE, Rel. Juiz Hugo Machado, DJ 18.05.95). 
"Previdenciário. Aposentadoria. Rural. Idade. 
1 - Não há amparo jurídico para se negar o direito do trabalhador rural se aposentar pela 
Previdência Social se há prova suficiente de que ele tem mais de 60 (sessenta) anos de 
idade e exerce, há mais de cinco anos, como empregado, atividades de campo. 
2 - O empregado não está obrigado, ao requerer a aposentadoria, a comprovar que o 
empregador recolheu as contribuições previdenciárias. 
3 - Interpretação do art. 202, II, da CF, e do art. 143, II, da Lei 8.213/91. 
4 - Juros de mora sobre as parcelas vencidas na base de 1% (um por cento) ao mês a 
precedentes do STJ: REsp 7116-0/SP, Rel. Min. Mílton Pereira, julgado em 30.09.92. 
Correção monetária devida. 
5 - Apelação provida". (AC 59236-PE, Rel. Juiz José Delgado, DJ 25.11.94). 
Isto posto, dou provimento ao recurso. 
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Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 64.386-PB 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS - ESPÓLIO 
Advogados: DRS. MARIA DAS DORES VIANA MONTENEGRO E OUTROS (APTE.) E  

WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário e Processo Civil.  Acumulação de pensão previdenciária e militar. Jus  
Superveniens.   
- Admite-se a acumulação da pensão previdenciária e militar, com base na Lei nº 7.424, 
de 17 de dezembro de 1985, que alterou a Lei nº  6.592/78. 
- Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Recife, 07 de dezembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Luiz Antônio dos Santos interpõe ação ordinária 
contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando o restabelecimento da 
sua aposentadoria rural por invalidez, cassada pelo órgão previdenciário em razão de 
haver passado a receber a pensão militar instituída pela Lei nº 6.592/78. 
O autor fundamenta o seu pedido no argumento de que com o advento da Lei nº  7.424, 
de 17/12/85,  que alterou a Lei nº 6.572/78,  desapareceu a obrigação de optar pela 
aposentadoria previdenciária ou especial, permitindo a  referida Lei a acumulação dos 
respectivos benefícios. 
O  INSS, na  contestação de fls. 45 a 46, reconheceu a procedência do pedido do autor, 
levantando preliminar de carência de ação, sob o fundamento de que já estavam sendo 
tomadas providências administrativas para  manutenção do benefício, assim como para o 
pagamento das prestações atrasadas. 
Falecido o segurado em 22 de dezembro de 1990, habilitou-se ao feito a sua esposa, 
Clara Pereira dos Santos, apresentando contradita  à  contestação através de petição 
datada de 28.03.92,  presente às fls. 59/60, informando ao Juiz a quo que, não obstante 
tenha o réu reconhecido o direito do autor, até aquela data permanecia este inadimplente, 
tanto que não concedera a pensão à viúva, nem efetuara o pagamento das prestações 
vencidas. 
Confirmando este fato, diz a Previdência,  em 12 de agosto de 1993, que a DATAPREV - 
Empresa de Processamento de Dados do INSS está  processando a liberação do 
benefício de pensão, bem como o pagamento das parcelas compreendidas entre a data 
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da suspensão da aposentadoria por invalidez e a data do óbito do autor, ex vi petição de 
fls. 95. 
O Juiz, em 21 de fevereiro de 1994, proferiu sentença  julgando antecipadamente a lide,  
decidindo pela procedência da ação, com a condenação do INSS ao restabelecimento da 
pensão rural a contar da data  do indeferimento do requerimento administrativo, acrescida  
dos consectários legais. 
Irresignado, insurge-se  o apelante contra a sentença, sob o argumento de que a decisão 
merece reforma por não ter o juiz a quo,  à data do  julgamento,  considerado a ocorrência  
de fatos  modificativos  do direito do autor,  tais como as providências administrativas 
realizadas pela Previdência na intenção de liquidar o débito, bem como a concessão da 
pensão à viúva, a partir do óbito do segurado, ocorrido no curso da demanda. 
Nas contra-razões, a apelada confessa o recebimento da pensão e dos  atrasados 
correspondentes ao período de 23 de maio de 1987 a  21 de  dezembro de 1990,  
protestando,  todavia,  pelo pagamento das diferenças referentes a correção monetária e 
juros de mora,  pedindo a manutenção do percentual de 15 %  correspondente a 
honorários advocatícios. ( fls. 157/ 159 ). 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Em princípio,  a sentença do douto Juiz a 
quo não estaria a merecer reforma, posto que prolatada à luz  dos elementos trazidos aos 
autos à data do julgamento. 
É que, se fato modificativo  ou extintivo do direito do autor ocorreu no curso da demanda,  
dos mesmos só tomou conhecimento  o ilustre Magistrado  por ocasião da apelação e  
respectivas contra-razões. 
Como se lê do relatório supra, todas as vezes que o INSS falou nos autos foi para dizer  
que estava  tomando as providências administrativas para  a concessão  do benefício 
pleiteado e pagamento das prestações atrasadas,  ex vi  petição de fls. 45/46 , 95 e  
136/138. 
No caso sub judice,  têm-se que,  até a data da setença, prolatada em 21 de fevereiro 
1994,  fls. 105 a 108,  não existia nos autos notícia de que, no curso da ação,  o benefício 
reclamado havia sido concedido e os atrasados pagos,  não  obstante tenha o réu, na sua 
contestação de fls. 45/46, concordado com o pedido do autor. 
Observa-se,  in casu, que só depois que o douto Juiz a quo proferiu sentença julgando 
procedente a ação, é que o INSS, através de petição junta em 19 de maio de 1994,  fls. 
123, comunicou que o benefício de pensão substitutivo da aposentadoria por invalidez 
vinha sendo pago à viúva do segurado  desde a data do óbito. 
Esta afirmação,  entretanto, conflita com as declarações prestadas pelo réu através de 
petição firmada em 12 de agosto de 1993, às  fls. 95 dos autos,  ex vi  citação in 
verbis:  
"Que  estamos  aguardando a concessão do benefício, pensão por morte deixada pelo 
segurado Luiz Antônio dos Santos,  comandada e encaminhada para  Empresa de 
Processamento de Dados do INSS,  DATAPREV, em 6 de julho de 1993, através de capa 
de lote nº 2.299. (Docs. anexos). 
No que se refere ao pagamento das parcelas  compreendidas entre a  data da suspensão  
do pagamento da aposentadoria até a data do óbito do autor, estão sendo providenciados 
os cálculos para o efetivo pagamento, de vez que o comando efetuado em 13 de agosto 
de 1991 não foi processado. Tão logo seja efetuado o pagamento,   comunicaremos o fato 
a V.Exa. a fim de  por termo à presente demanda." 
Do exposto se extrai, portanto, que, a época da prolação da sentença, não estava 
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comprovada a afirmação do INSS de que  vinha pagando a pensão a contar da data do 
óbito. 
A verdade estampada nos autos  fala de uma outra realidade,  deixando claro que, à data 
do julgamento, estavam presentes todas as condições da ação,  não se configurando, 
assim,  a hipótese de carência de ação pela superveniência de fato impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito do autor. 
No que se refere ao pedido de redução da verba advocatícia, mantenho, também, a 
sentença nesta parte, desde que a fixação dos honorários corresponde ao trabalho 
executado pelo advogado. 
Quanto ao pagamento dos valores referentes ao benefício que alega a apelante já haver 
implementado, será objeto de análise por ocasião da execução da sentença. 
Com estas considerações, nego provimento à apelação para manter a respeitável 
sentença. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 68.431-RN 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelantes: CERÂMICA TRIUNFANTE LTDA. E OUTROS 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. WELLINGTON DE SÁ BORBA PINTO (APTES.) E  

ANA CECÍLIA MENDONÇA DE SOUZA (APDA.) 
 
EMENTA 

Tributário. TR. Utilização como indexador. Impossibilidade. UFIR. Correção monetária. Lei 
8.383/91. Legalidade. 
- O STF, ao apreciar a ADIN nº 493-0/DF, Rel. Min. Moreira Alves, decidiu que a Taxa de 
Referência (TR) não é índice de correção monetária, por reportar-se a custo de captação 
de depósitos. Com melhor razão não se presta a expressar os juros moratórios de débitos 
tributários em geral. 
- "A circunstância de a lei haver extinto os indexadores oficiais que vinham sendo 
utilizados não significa  haja sido abolida a correção monetária dos débitos, em hipótese 
de que não cuidou" (REsp nº 53.283-SP, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, RSTJ 74/377). 
- A correção monetária não importa em aumento do débito, pois é mero fator de 
atualização. Deve, portanto, o valor originário no período em que teve vigência a TR ser 
corrigido pelos índices do INPC. 
- A UFIR é mera unidade de medida da inflação apurada, porquanto sua utilização, 
mesmo retroativa, não acarreta qualquer ofensa aos princípios da irretroatividade e 
anterioridade da lei tributária. 
- Apelação improvida. 
- Remessa oficial parcialmente provida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação e dar parcial provimento à remessa de ofício, 
nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo 
parte integrante do presente julgado. 
Recife, 7 de março de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
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RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Cerâmica Triunfante Ltda. e outros, devidamente 
qualificados, ajuizaram ação declaratória de inexistência de relação jurídica contra a 
União Federal, postulando fosse declarada a impossibilidade de aplicação da Taxa 
Referencial Diária (TRD), instituída pela Lei nº 8.177/91, aos débitos fiscais relativos a 
impostos e contribuições, e da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), pela Lei nº 8.383/91, 
sobre os valores referentes ao exercício financeiro de 1992. 
Alegam, em suma, que a TRD padece do vício da inconstitucionalidade, por se considerar 
taxa de juros e não índice de correção monetária, citando decisões desta Corte e do 
Excelso Pretório nesse sentido. Assevera, em seguida, que tendo sido a UFIR instituída 
através daquele diploma legal, somente em 02.01.91, data da circulação do Diário Oficial, 
jamais poderia incidir sobre os débitos no exercício financeiro do mesmo ano, em 
obediência aos princípios da irretroatividade e anterioridade da norma tributária. 
Citada, a Fazenda Nacional respondeu (fls. 67/79). 
Réplica às fls. 81/83. 
Após, julgou o MM. Juiz a quo procedente em parte a ação, declarando apenas inexigível 
a TRD como fator de correção dos impostos devidos pelos demandantes. 
Irresignados, apelaram os autores. 
Há remessa obrigatória. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Há duas questões que são submetidas ao 
exame desta Turma. A primeira, diz respeito à utilização da Taxa Referencial (TR) para 
correção dos débitos fiscais, afastada pelo MM. Juiz a quo, e submetida ao reexame 
necessário. A segunda, refere-se à não utilização da Unidade Fiscal de Referência (UFIR) 
no exercício de 1992, objeto do recurso dos autores. 
Quanto à primeira, a aplicação da TR foi submetida ao julgamento da Suprema Corte na 
ADIN 493-0/DF, Rel. Min. Moreira Alves, em decisão do seguinte teor: 
"Ação Direta de Inconstitucionalidade. 
- Se a lei alcançar os efeitos futuros de contratos celebrados anteriormente a ela, será 
essa lei retroativa (retroatividade mínima) porque vai interferir na causa, que é um ato ou 
fato ocorrido no passado. 
- O disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, aplica-se a toda e qualquer lei 
infraconstitucional, sem qualquer distinção entre lei de direito público e lei de direito 
privado, ou entre lei de ordem pública e lei dispositiva. Precedente do STF. 
- Ocorrência, no caso, de violação de direito adquirido. A taxa referencial (TR) não é 
índice de correção monetária, pois, refletindo as variações do custo primário da captação 
dos depósitos a prazo fixo, não constitui índice que reflita a variação do poder aquisitivo 
da moeda. Por isso, não há necessidade de se examinar a questão de saber se as 
normas que alteram índice de correção monetária se aplicam imediatamente, alcançando, 
pois, as prestações futuras de contratos celebrados no passado, sem violarem o disposto 
no artigo 5º, XXXVI, da Carta Magna". 
A decisão da Suprema Corte não deixou dúvidas de que a Taxa Referencial (TR) não é 
índice de correção monetária, por reportar-se a custo de captação de depósitos. Com 
melhor razão não se presta a expressar os juros moratórios de débitos tributários em 
geral. 
Observe-se que, por força da Lei nº 8.383, de 30.12.91, a União Federal, reconhecendo a 
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inconstitucionalidade proclamada pelo STF, autorizou a compensação do valor pago a 
título de TRD quanto a tributos e contribuições ou pleitear a sua restituição. 
Neste Tribunal, tem sido tranqüilo o entendimento acima esposado, a exemplo da decisão 
proferida na AMS nº 5.864-PE, Rel. Juiz Nereu Santos: 
"Constitucional e Tributário. Atualização monetária do tributo. Lei nº 8.177/91. 
- Impossibilidade de aplicação das Taxas Referencial e Referencial Diária (TR e TRD) 
que, como já considerou o excelso Supremo Tribunal Federal, não são índices de 
correção monetária. 
- Remessa oficial e apelação às quais se nega provimento". 
Ratifico tal entendimento, inacolhendo as alegações da ré. Assinalo, porém, que a 
desconsideração da TRD como índice de correção monetária não importa em reconhecer 
que o crédito fiscal não sofrerá qualquer atualização. Tal importaria em indevido 
locupletamento pelos devedores. A correção monetária não importa em aumento do 
débito, pois é mero fator de atualização. Deve, portanto, o valor originário no período em 
que teve vigência a TRD ser corrigido pelos índices publicados pelo INPC. 
Nesse sentido, tem se pronunciado o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 
"Tributário. ICMS. Prazo de recolhimento. Correção monetária. Inaplicabilidade da TR.  
Índices de atualização (IPC e INPC). Lei nº 8.177/91. 
1. omissis. 
2. omissis. 
3. A Taxa Referencial (TR), refletindo variações do custo primário da captação dos 
depósitos a prazo fixo, não pode servir de índice de correção nominal da moeda (ADIN nº 
493-DF). 
4. Inafastável a necessidade da correção monetária. Afastada a TR, deve ser utilizado o 
IPC até a data de vigência da Lei nº 8.177/91 (art. 4º), então, ficando substituído pelo 
INPC/IBGE. 
5. Recurso parcialmente provido". 
(REsp 60.221/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, j. em 20.11.95, DJU de 
26.02.96.). 
"Correção monetária. Taxa referencial - Lei 8.177/91. 
A circunstância de a lei haver extinto os indexadores oficiais que vinham sendo utilizados 
não significa haja sido abolida a correção monetária dos débitos, em hipótese de que não 
cuidou. 
Aplicabilidade de índice que reflita a desvalorização da moeda, nos casos em que, seja 
por inconstitucionalidade, seja por omissão, não haja determinação legal válida de que 
deva incidir a TR. Inadequação daquela taxa por ter como base de cálculo o custo de 
captação do dinheiro e não a variação dos preços". 
(REsp nº 53.283-SP, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, RSTJ 74/377.) 
Merece, destarte, ser provida parcialmente a remessa de ofício. 
Quanto ao segundo argumento - a exclusão da UFIR como índice de correção dos débitos 
fiscais do período de 1992 -, tenho que a Lei nº 8.383/91, embora tenha sido publicada na 
edição do Diário Oficial de 31.12.91, somente circulou no dia 02.01.92. Desse modo, 
deve-se considerar tal data como a de sua efetiva publicação. 
Porém, isso não significa que se possa concluir pela impossibilidade de sua exigência 
quanto às contribuições e impostos vencíveis nesse exercício, visto que a atualização 
monetária não fora suprimida, apenas alterada. A UFIR, como expressa a denominação, é 
mera unidade de medida do processo inflacionário, porquanto sua utilização, mesmo 
retroativa, não ofende aos princípios da irretroatividade e anterioridade da lei tributária, 
assegurados constitucionalmente. 
E como bem salientou o Juiz monocrático, "O princípio da irretroatividade não é ferido 
com a aplicação de norma que impõe correção monetária no pagamento de tributo, 
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porque tal rubrica, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não majora o 
valor da dívida, apenas a atualiza frente aos efeitos nocivos que a inflação produz em 
detrimento da moeda" (fls. 85). 
Não foi outro o entendimento desta Turma que, ao decidir a AC 31672/PE, Rel. Juiz 
Francisco Falcão, assim se manifestou: 
"Tributário. IRPJ. Contribuição Social. Lucro líquido. Lei 8.383/91. UFIR. Atualização 
monetária. 
- Lei 8.383, de 31 de dezembro de 1991, instituidora da UFIR (Unidade Fiscal de 
Referência) como medida de valor e parâmetro de atualização monetária de tributos e 
valores expressos em cruzeiros na legislação tributária federal, permite a preservação do 
real valor do tributo ou contribuição social, e não a sua majoração. 
- Apelo improvido. Sentença mantida". (DJU 18.03.94.). 
Com essas considerações, reconheço a impossibilidade de inclusão nos débitos fiscais da 
parcela referente à Taxa Referencial, não vendo óbice, por outro lado, para que sejam tais 
débitos atualizados pela Unidade Fiscal de Referência (UFIR), a partir de sua instituição. 
Ressalvo, desse modo, que durante o período em que vigorou a TR devem os créditos 
fiscais ser atualizados pelo INPC. 
Isto posto, nego provimento à apelação e dou parcial provimento à remessa de ofício, 
mantendo a condenação na verba honorária em 10% sobre o valor da causa, que deverá 
ser distribuída na forma do art. 21 do CPC. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 71.979-PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelantes: FAZENDA NACIONAL E SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO 

NORDESTE - SUDENE 
Apelada: J. PINA MOURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  
Advogados: DRS. MIRTES B. DA SILVA LESSA E OUTROS (APTE.) E  

MARIA DE FÁTIMA ALEXANDRE CHAVES E OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Tributário. Imposto sobre a renda e  seus  adicionais. Prorrogação da isenção. Decreto-lei 
nº 1.564/77. Empresa situada em área da SUDENE. 
I - Se as normas vigentes à época da concessão da isenção já previam a possibilidade de 
prorrogação de tal benefício, desde que satisfeitas as condições estabelecidas no 
Decreto-lei  nº 1.564/77, tem direito o contribuinte à apreciação do pedido de prorrogação 
de isenção e, se for o caso, à ampliação pretendida, porquanto tal constitui direito 
adquirido já incorporado ao seu patrimônio, não alcançável por lei superveniente. 
II - Súmula nº 02 deste Egrégio TRF. 
III - Apelações e remessa improvidas.  
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, negar provimento às apelações 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  
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JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ  NEREU SANTOS: J. Pina Moura Indústria e Comércio Ltda. promoveu 
ação declaratória contra a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, 
objetivando que lhe fosse reconhecido o direito a ver apreciado o pedido de prorrogação 
de isenção do imposto sobre a renda e adicionais não restituíveis incidentes sobre seus 
resultados operacionais, por mais 5 (cinco) anos. 
O douto Juiz a quo julgou procedente a ação, entendendo que a autora comprovou ter 
sido beneficiada com o incentivo fiscal, modalidade isenção do Imposto de Renda, de 
acordo com o art. 3º do Decreto-lei nº 1.564/77, sendo detentora do direito adquirido de 
ver o seu pleito apreciado pela SUDENE. Condenou, ainda, a SUDENE e a União Federal 
a restituírem, pro rata, as custas antecipadas pela autora, além do pagamento de verba 
honorária fixada em 10% (dez por cento) do valor da causa. 
Inconformada, apela a SUDENE alegando em suma que: a) a empresa autora detém 
apenas expectativa de direito à prorrogação e não direito adquirido; b) somente faz jus à 
ampliação de até quinze anos do prazo de gozo da isenção do Imposto de Renda e 
adicionais não restituíveis a pessoa jurídica que, na data em que entrou em vigor a Lei nº 
7.450/85, já era titular do direito adquirido, comprovado através de despacho deferitório 
da SUDENE ou SUDAM. Pugna pela inversão dos ônus sucumbenciais. 
A União também recorre, renovando as razões da contestação, além de argumentar que 
não é a Administração que concede isenção ao seu arbítrio, somente o fazendo após 
verificação do laudo emitido pela SUDENE ou SUDAM que declara se a empresa 
preencheu os requisitos legais ou não.  
Não foram oferecidas as contra-razões (fls. 79/83). 
Sentença submetida ao duplo grau de jurisdição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Aprecio, inicialmente, a preliminar de 
indeferimento da inicial, porque postulada na contestação da União Federal e renovada 
em suas razões recursais. 
Alega a recorrente a impraticabilidade de o magistrado declarar a existência de relação 
jurídica que garanta à autora o direito de apreciação do pleito pela SUDENE, e, "muito 
menos ainda, determinar a apreciação do pedido, porque essa apreciação já foi feita." (fls. 
45). 
Daí, ao ver da apelante, manifesta é a ausência de interesse de agir da autora. 
Não vejo desse modo. 
Com efeito, na verdade pretende a autora  o reconhecimento do direito adquirido de ter o 
pleito apreciado pela SUDENE, e, preenchidos os requisitos legais, obter a prorrogação 
por mais  05 anos, devendo o benefício abranger o exercício de 1990, período-base 1989, 
até 1995, ano-base 1994. 
É o que consta do pedido inicial e assim deve ser interpretado. 
O interesse de agir é flagrante e o pedido de indeferimento da inicial é inviável. 
Repilo esta preliminar. 
Enfrento a questão de mérito. 
O § 1º do art. 59 da Lei nº 7.450, de 23.12.85, estabeleceu, verbis: 
"Ficam alterados para até 10 (dez) anos os prazos de que tratam o artigo 13 da Lei nº 
4.239, de 27 de junho de 1963, e o art. 23 do Decreto-lei nº 756, de 11 de agosto de 
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1969, com  as  alterações posteriores introduzidas inclusive pelo artigo 3º do Decreto-lei 
nº 1.564, de 29 de julho de 1977." 
Consoante, pois, o estabelecido no dispositivo legal mencionado, a isenção do imposto de 
renda e adicionais não restituíveis ficou restrita ao prazo de até 10 anos, não havendo 
mais razão por que se falar em prazo de ampliação da isenção para até 15 (quinze) anos. 
Ocorre, todavia, que pelo fato de se cuidar, na hipótese, de isenção por prazo certo e em 
função de determinadas condições e, ainda, por ter sido concedida a mencionada isenção 
na vigência da  lei anterior, tenho que se estabeleceu, em favor do beneficiário, um direito 
adquirido à concessão da prorrogação do seu prazo. 
Na verdade, as regras estabelecidas para a concessão da isenção, constantes dos artigos 
13 da Lei nº 4.239/63 e 23 do Decreto-lei nº 756/69, certamente que foram objeto de 
consideração por parte das empresas-autoras para o estabelecimento do 
empreendimento em área de atuação da SUDENE. 
Evidente, pois, que se firmou, em favor da autora, o direito à prorrogação da isenção caso 
preenchido um dos requisitos mencionados no artigo 3º do Decreto-lei nº 1.564/77, 
porquanto o seu empreendimento foi implantado no ano de 1981, ainda na vigência da Lei 
4.239, de 27.06.63, que somente sofreu  modificação  quanto ao prazo de isenção a partir 
da edição da Lei 7.450/85. 
O que resta saber é se a empresa atende a um dos requisitos previstos no artigo 3º do 
Decreto-lei nº 1.564/77. 
Dentro, pois, dessa linha de entendimento, este Tribunal, através de suas duas Turmas, 
tem se posicionado no sentido de deferir o direito à apreciação do pedido de prorrogação 
do prazo da isenção, como se pode conferir das ementas seguintes: 
"Processual e Tributário. Omissão da sentença. Incentivo fiscal. Prorrogação da isenção 
do Imposto de  Renda. Decreto-lei nº 1.564/77, art. 3º. Lei nº 7.450/85, art. 59, § 1º. 
SUDENE. 
- O direito à prorrogação de isenção por prazo certo e em função de determinadas 
condições, previsto na  lei  vigente na data de seu deferimento, incorpora-se ao 
patrimônio do contribuinte. É direito adquirido que, por isto mesmo, não pode ser 
alcançado por lei superveniente. 
- Direito da impetrante ver o seu pedido de prorrogação apreciado pela SUDENE e, se 
comprovado o atendimento das condições estabelecidas pelo art. 3º do Decreto-lei nº 
1.564/77, obter a  ampliação pretendida. 
- Preliminar conhecida. 
- Apelações improvidas" (AMS nº 618-PB, Rel. Juiz Hugo Machado, 1º Turma, publicado 
no DO-PE, de 14.12.89). 
"Tributário. Isenção do Imposto de Renda e adicionais. Decreto-lei 1.564/77 e Decreto-lei 
7.450/85. Indústria instalada na área da SUDENE. Prorrogação. A isenção sob condição 
não pode ser  revogada unilateralmente. Comprovado o atendimento dos requisitos 
legais, faz jus a autora à renovação do benefício. Apelações improvidas. Recurso 
provido." (AC nº 5.114-PE, Rel. Juiz Lázaro Guimarães, publicado no DJU de 25.05.90). 
No julgamento dos embargos infringentes na Apelação Cível nº 7.076-PE, da qual fui 
Relator, este Tribunal também se posicionou no sentido de reconhecer o direito à 
prorrogação do prazo da isenção, desde que implementadas as condições mencionadas 
no DL nº 1.564/77. 
A Súmula nº 02 deste Tribunal assim estabelece: 
"A empresa que teve reconhecido o direito à isenção do imposto de renda, de 
conformidade com o art. 13 da Lei nº 4.239, de 27.06.63, com a redação dada pelo art. 1º 
do Decreto-lei nº 1.564, de 29.06.77, antes do advento da Lei nº 7.450, de 23.12.85, tem 
direito adquirido de ver seu pedido de prorrogação examinado pela SUDENE e obter a 
ampliação do benefício por até mais cinco anos, se comprovado o atendimento das 
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condições estabelecidas no art. 3º do Decreto-lei nº 1.564, de 29.06.77". 
Com estas considerações e à vista dos precedentes colacionados, nego provimento às 
apelações e à remessa. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 74.548-PE 

Relator:   O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante:  COARACY PEQUENO DO VALLE 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. SUELI CURSINO MAIA E OUTRO (APTE.) E  

ROSA ALICE NOVAES FERRAZ E OUTROS  (APDO.) 
  
EMENTA 

Constitucional. Previdenciário. Ferroviário. Aposentadoria única. Lei 8.186/91. Defasagem 
do benefício não comprovada. Inaplicabilidade da Súmula nº 260 do ex-TFR. 
1. Ferroviário que foi admitido como servidor autárquico não tem direito a dupla 
aposentadoria. Súmula nº 371 do STF. 
2. Sendo o benefício de aposentadoria da classe ferroviária composto por duas parcelas, 
uma custeada pela Previdência Social e outra complementada pela União Federal, nos 
termos da Lei nº 8.186/91, de modo que os proventos recebidos equiparem-se sempre 
aos percebidos na atividade, descaracterizada está a redução do benefício. 
3. 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,  27  de fevereiro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente, em exercício, e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Coaracy Pequeno do Valle, aposentado 
ferroviário da Previdência Social, apela da decisão do MM. Juiz monocrático que julgou 
improcedente a ação, a qual visava a revisão dos benefícios do autor, nos termos da 
Súmula nº 260 do ex-TFR. 
O ilustre Julgador fundamenta o decisum na Súmula nº 371 do STF e no fato da parte 
autora não ter comprovado a redução dos seus benefícios.  
A parte autora alega, em suas razões de recurso, que caberia à autarquia-ré trazer a 
evolução dos salários percebidos pelo autor, no sentido de fornecer subsídios para a 
Contadoria de Justiça, na ocasião de elaboração dos cálculos, de modo que o Julgador 
pudesse observar se realmente existiam as diferenças pleiteadas, não descaracterizando, 
assim, a redução dos benefícios apenas o fato de ser o autor ex-ferroviário. 
Contra-razões.  
É o relatório. 
 
VOTO      
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O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Trata-se de apelação da parte autora 
contra decisão do MM. Juiz monocrático que julgou improcedente a ação, a qual visava a 
revisão dos benefícios do autor, nos termos da Súmula nº 260 do ex-TFR. 
O ilustre Julgador fundamenta o decisum na Súmula nº 371 do STF e no fato da parte 
autora não ter comprovado a redução dos seus benefícios. Sabido é de todos que o ônus 
da prova cabe ao autor e do fato constitutivo do seu direito ao réu, principalmente quando 
os dados constem em seus arquivos, entretanto, não cabe tal alegação como fundamento 
para caracterizar a redução de benefícios se lei própria garante ao autor, ou melhor, a 
aposentados ferroviários, a percepção de duas parcelas, uma custeada pela Previdência 
Social e outra pela União Federal, de modo a permitir a percepção do mesmo valor a ser 
percebido como se em atividade se encontrasse o apelante. Logo, mesmo que a 
Previdência não observasse os índices de revisão da parcela a ela relativa, tal defasagem 
seria compensada pela União Federal e, uma vez que não consta nos autos o valor 
percebido pelo apelante relativo ao cargo de ferroviário, não se pode conceder revisão 
apenas pelo fato do benefício ser custeado, em parte, pela Previdência Social, 
fundamentando-se, assim, em uma tese jurídica, posto que não está caracterizada e 
devidamente provada a redução.          
Bem lançada, portanto, a decisão do 1º Grau, que distingue a situação do autor como 
beneficiário de aposentadoria única, posto que não optou pelo regime celetista e, assim 
sendo, nos termos da Súmula nº 371 do STF, não tem direito a dupla aposentadoria.      
Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora.  
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 75.132-RN 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: FRANCISCA OLIVEIRA COELHO 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. JOSÉ MARIA GAMA DA CÂMARA E OUTRO (APTE.) E  

ANNA KATHYA HELINSKA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Pensão. Requisitos preenchidos antes da perda da qualidade de 
segurado. Direito à concessão. Decreto 83.080/79. Súmula nº 71 - extinto TFR. Indexação 
pelo salário mínimo. Inaplicabilidade. Aplicação da Lei nº 6.899/81. Indexação de índices 
contemporâneos. Juros de mora. Termo inicial. Natureza alimentar. Devidos desde o 
débito. 
1. Estando preenchidos pelo instituidor os requisitos exigidos para a concessão de 
pensão, não prescreve tal direito aos dependentes mesmo após a perda da qualidade de 
segurado. Inteligência do art. 11 do Decreto nº 83.080/79, vigente à data do óbito. 
2. A Súmula nº 71 - TFR, no que se refere à indexação pelo salário mínimo, não se aplica 
na correção de dívidas posteriores à CF de 88, tendo em vista a vedação do art. 7º,IV, do 
mesmo Texto Constitucional, aplicando-se a Lei nº 6.899/81 desde o vencimento da 
dívida até o advento da Lei nº 8.213/91 e, posteriormente, os índices de correção 
contemporâneos a cada época. 
3. Os juros de mora, quando incidentes em benefícios previdenciários, por serem tais 
benefícios de natureza alimentar, são devidos desde o débito. Precedentes. 
4. Apelação parcialmente provida. 
 
ACÓRDÃO 
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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 parcial 
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, 27 de fevereiro de 1996 (data do julgamento) 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente, em exercício, e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Francisca Oliveira Coelho, viúva de José 
Ribamar Coelho, beneficiário da Previdência Social, apela da decisão do MM. Juiz 
monocrático que julgou improcedente a ação, a qual visava a concessão de pensão, nos 
termos do art. 32 do Decreto nº 83.080, de 24.01.79, sob fundamento de que o instituidor 
da pensão teria perdido a sua condição de segurado, nos termos dos arts. 7º, 8º, 10 e 11 
do referido Decreto. 
A parte autora pugna pela reforma da sentença, alegando que, uma vez que foram 
preenchidos os requisitos para a concessão da pensão, não se pode alegar a perda da 
qualidade de segurado como fator impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 11 
do Decreto nº 83.080/79. 
Solicita, ainda, a apelante: a) a incidência de juros e correção monetária, sendo esta 
última nos termos da Súmula nº 71 do ex-TFR, até o ajuizamento da ação e, no período 
posterior, os índices previstos pela Lei 8.213/91 e alterações posteriores; b) condenação 
em honorários advocatícios na base de 20% sobre o montante apurado na liquidação de 
sentença, sendo esta por simples cálculo do contador, em face da pretensa sentença 
abranger juros, nos termos do art. 604, inciso I, do CPC. 
Sem contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Trata-se de apelação da parte autora 
contra decisão do MM. Juiz monocrático que julgou improcedente a ação, a qual visava à 
concessão de pensão, nos termos do art. 32 do Decreto nº 83.080, de 24.01.79, sob o 
fundamento de que o iinstituidor da pensão teria perdido a sua condição de segurado, nos 
termos dos arts. 7º, 8º, 10 e 11 do referido Decreto. A parte autora alega, nas razões do 
recurso, que não prescreve o direito à pensão, mesmo com a perda da qualidade de 
segurado, se preenchidos os requisitos para a  sua concessão, nos exatos termos do art. 
11 do Decreto nº 83.080/79. 
Dos fundamentos apresentados no decisum e no recurso, ambos baseados em um 
mesmo diploma legal, vale dizer, o decreto nº 83.080/79, convém diferenciar quais os 
requisitos previstos para a perda da qualidade de segurado e quais os exigidos para a 
concessão de pensão. 
Conforme disposto nos arts. 30 e 31 do referido Decreto, o período de carência é o tempo 
correspondente ao número mínimo das contribuições mensais indispensáveis para que o 
beneficiário faça jus ao benefício, sendo de 12 (doze) contribuições mensais o necessário 
à concessão de pensão por morte. 
Através dos arts. 7º, 8º e 10, tal Decreto regulamenta quando o segurado perderia tal 
qualidade, dando ao mesmo a opção de manter seu vínculo desde que passasse a 
efetuar em dobro o pagamento mensal da  contribuição. Se não houvesse ressalva legal 
quanto à perda da qualidade do beneficiário, poderíamos afirmar que não faria jus a parte 
autora à concessão de pensão. Entretanto, não é esta a conclusão a que se chega, posto 
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que o art. 11 ressalva a situação prevista pelo parágrafo único do art. 272, que garante o 
direito à concessão de pensão, mesmo após a perda da qualidade do segurado, desde 
que tenha preenchido os requisitos para a sua concessão. Tendo o instituidor realizado 17 
(dezessete) contribuições antes de sua perda da qualidade de segurado, adquiriram seus 
dependentes o direito à pensão, mesmo com a perda da referida qualidade, razão pela 
qual faz  jus a autora à concessão da pensão, nos termos solicitados na inicial. 
Quanto à incidência da correção monetária, a jurisprudência  vem se firmando no sentido 
de, na espécie, atualizar a dívida utilizando-se como indexadores inflacionários os 
mesmos trazdidos pela Lei nº 6.899/81, porque específica para atualização dos débitos 
oriundos de decisão judicial. Nos termos do art. 1º, a correção incide sobre qualquer 
débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios. 
Cumpre observar que, na ausência da publicação dos índices da Lei nº 6.899/91, é 
utilizado como indexador o IPC - Índice de Preços ao Consumidor. Neste sentido, 
Embargos de Divergência no REsp 44.317-8/SP, Rel. Min. José de Jesus Filho: 
"Embargos de Divergência. IPC. É devida a incidência do IPC nos débitos judiciais. 
Embargos de Divergência recebidos. STJ, 25.05.95". 
É uníssona a jurisprudência  no Egrégio STJ, no sentido de que é correta a inclusão, nos 
cálculos de liquidação, dos índices correspondentes à inflação ocorrida nos meses de 
janeiro de 1989 (70,28%), março (84,32%), abril (44,18%), maio de 1990 (7,87%) e 
fevereiro de 1991 (21,87%), devendo-se acrescentar que somente utilizando-se o IPC 
(que reflete a real inflação dos respectivos períodos), poder-se-á atualizar o valor devido. 
(REsp 33.450-4-SP, Rel. Min. José de Jesus Filho; REsp 25. 952-0-SSPS - Theotonio 
Negrão. 26ª edição, nota ao art. 1º da Lei 6.899/81, fls. 1366). 
É de se observar que o Egrégio STJ uniformizou jurisprudência, em Corte Especial, para 
fixar o índice referente a janeiro/89 em 42,72% (RSTJ 22/164, 28/227, 29/528, 31/57; 
ressaltando, contudo, tal entendimento, quando se tratar de dívida de caráter alimentar, 
quando a correção deve ser plena, integral, e, neste caso, o percentual é de 70,28%. 
REsp 21.040-2-SP RSTJ 34/470; REsp 14.757-SP, DJU 03.2.92. 
A Súmula nº 71, do extinto TFR, não pode mais servir de base para atualização de dívidas 
constituídas após a promulgação da Constituição, pois esta, em seu art. 7º, IV, nega a 
vinculação do salário mínimo para qualquer fim, razão pela qual deve-se observar os 
critérios estabelecidos pela Lei 6.899/81, excetuando-se o termo inicial, que não deve ser 
a partir do ajuizamento da ação, mas da data do vencimento da dívida, em consonância 
com o entendimento de que a correção monetária não corresponde a um plus ao valor 
solicitado, mas apenas a uma atualização da dívida, aplicando-se, então, a referida Lei 
até o advento da Lei nº 8.213/91 e, posteriormente, os índices de correção 
contemporâneos a cada época. 
Por ser o débito de benefício previdenciário de natureza alimentar, os juros de mora 
devem incidir à taxa de 1% ao mês desde a data em que as parcelas seriam devidas, 
conforme precedentes deste Tribunal: 
"AC nº 19973-PE 
EMENTA: Previdenciário. Juros de mora. Pagamento de diferenças. Termo inicial. 
Liqüidação de sentença. Cálculo do contador. 
- Os juros de mora incidentes sobre os benefícios não obedecem à regra geral do Código 
Civil. 
- Cuidando-se de prestação de natureza alimentar, devem os juros de mora ser contados 
a partir do momento em que as parcelas se tornaram devidas, a exemplo do que dispunha 
a Súmula nº 71, do extinto TFR, em relação à correção monetária. 
- Apelo improvido. Decisão unânime. 
Relator: Juiz Manoel Erhardt" 
"AC nº 32812-PE 
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EMENTA: Processual Civil. Previdenciário. Juros de mora. Termo inicial. 
1 - Os juros de mora, em se tratando de benefício previdenciário, constituem exceção à 
regra contida no § 2º do art. 1.536 da Lei Civil. São devidos desde o débito. 
2 - O benefício previdenciário é de natureza alimentar. 
3 - Apelação a que se nega provimento. 
Decisão unânime. 
Relator: Juiz José Delgado" 
Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da parte autora, no sentido de que 
seja concedido o benefício de pensão à autora, a contar de 07.01.87, data do falecimento 
do esposo, José Ribamar Coelho, com renda mensal inicial equivalente a um salário 
mínimo, ressalvadas as parcelas alcançadas pela prescrição qüinqüenal, com a incidência 
de juros de mora e correção monetária, nos termos já dispostos. Arbitro os honorários 
advocatícios à razão de 15% sobre o montante apurado na liquidação da sentença, sendo 
esta efetuada nos termos do art. 604, I, do CPC. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 75.277-CE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelada: OFÉLIA ALVES DE ABREU 
Advogados: DRS. FÁTIMA LIDUINA S. DE CARVALHO E OUTROS (APTE.) E  

FRANCISCA TÂNIA CARVALHO COUTINHO E OUTRO (APDA.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Pensão estatutária. Reajuste. Art. 40, § 5º, da CF/88. Pagamento. 
Responsabilidade. 
- Embora a Lei nº 8.112/90 tenha transferido o ônus do pagamento das pensões 
estatutárias para os órgãos ou entidades de origem, enquanto não implementado o novo 
sistema, fica o órgão mantenedor responsável pelo pagamento de tais benefícios, 
inclusive quanto aos reajustes periódicos decorrentes de eventuais modificações na 
carreira do  servidor. 
- Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 7 de março de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Ofélia Alves de Abreu, devidamente qualificada, 
ajuizou ação ordinária contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pretendendo a 
revisão de sua pensão estatutária, espécie "22", pelos mesmos índices dos servidores, se 
vivos fossem e em atividade estivessem.  
Contestou o réu, alegando, em síntese, que o reajuste é ônus do órgão de origem. 
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A r. sentença julgou o pedido procedente, condenando o réu a efetuar a revisão da 
pensão devida à autora, com os consectários legais, mais honorários de dez por cento 
sobre o valor da condenação. Deixou expresso que "o INSS ficará sujeito ao pagamento 
do benefício, nas mesmas bases da Lei nº 3.373/58 e art. 357, do Decreto nº 83.080/79, 
até que o órgão de origem assuma o ônus do pagamento da pensão integral, cabendo ao 
INSS, outrossim, requisitar as informações necessárias visando operacionalizar os 
reajustes periódicos. A pensão integral nos termos do art. 40, § 5º, da, CF/88, c/c. o art. 
215, da Lei nº 8.112/90, somente será devida pelo órgão de origem, cabendo à autora a 
iniciativa de acioná-lo em ação distinta". 
Apela o INSS. Em síntese, reitera o argumento de que, nos termos do art. 248, da Lei nº 
8.112/90, as pensões estatutárias concedidas até a vigência dessa lei passaram a ser 
mantidas  pelo órgão ou entidade de origem, no caso a União Federal, por tratar-se de 
servidor do extinto Território do Acre. Entende que caberia a ela e à própria interessada 
fazer as necessárias comunicações quanto às alterações ocorridas no PCC do instituidor, 
tendo em vista tratar-se de mero órgão repassador, sem interferência do sistema de 
pagamento. 
A apelada ofereceu contra-razões. 
Subiram os autos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A r. sentença, como visto no relatório, julgou 
procedente o pedido para determinar que o INSS promova a revisão do benefício, nos 
termos do art. 366, do RBPS (Dec. 83.080/79), com o pagamento das diferenças 
vencidas, com juros moratórios e correção monetária a partir dos respectivos 
vencimentos, além de honorários advocatícios de dez por cento sobre o valor da 
condenação. 
Reconheceu que a pensão integral somente seria devida pelo órgão de origem. 
Na verdade, embora a Lei nº 8.112/90 tenha transferido o ônus do pagamento das 
pensões estatutárias para os órgãos ou entidades de origem, evidentemente que, 
enquanto não ocorrer a implantação do novo sistema, fica com o INSS a responsabilidade 
pelo pagamento de tais benefícios, devendo fazê-lo com o adimplemento de todos os 
direitos e vantagens gozados pelo servidor. A interpretação mais adequada do art. 366, 
do antigo RBPS, é no sentido de que deve o órgão pagador promover os necessários 
reajustes periódicos, inclusive os decorrentes de eventuais modificações na carreira do 
extinto servidor. 
A r. sentença resolveu corretamente esse ponto, assim argumentando:  
"A única discussão relevante que remanesce, pois, é a seguinte: o INSS deve 
operacionalizar o reajuste do benefício automaticamente ou apenas quando o  
beneficiário o reclame? Estou em que o reajuste deve operar-se automaticamente, 
constituindo-se dever do INSS, a quem cabe solicitar informações periódicas ao órgão de 
origem, caso necessite. Não deve transferir esse ônus ao próprio titular da pensão. A bem 
da verdade, é do INSS não apenas o dever jurídico de pagar, mas igualmente o de 
manter o benefício, que não pode deixar de incluir a obrigação de promover os atos 
pertinentes à atualização periódica". 
Nesse sentido, vem se manifestando a jurisprudência desta Turma: 
"Administrativo. Previdenciário. Pensão por morte de servidor. Reajustes do pessoal da 
ativa. Pagamento de diferenças. Concessão anterior à vigência da CF/88. Lei 6.439/77. 
Decreto 83.080/79. Lei 8.112/90, art. 248. 
- Nos termos do artigo 366, da Lei 6.439/77, e do artigo 360, do Decreto 83.080/79, o 
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reajuste das pensões estatutárias ocorreria na mesma época e nas mesmas bases 
estabelecidas para o reajuste dos vencimentos do pessoal da ativa. 
- A despeito de a Lei 8.112/90 ter incumbido ao órgão ou entidade de origem do servidor o 
encargo de manutenção das pensões estatutárias já concedidas, responde o INSS pelo 
correto pagamento dos benefícios, como executor das referidas pensões, até o instante 
em que o órgão ou entidade federal passou a pagar tais benefícios. 
- Inadmissível que, por inércia do órgão de origem do servidor falecido ou do INSS, fosse 
o pensionista prejudicado pelo incorreto pagamento de seu benefício. 
- Com o advento da Lei 8.112/90, mais especificamente em seu artigo 248, a mantença 
das pensões estatutárias, anteriormente concedidas, passou a ser da responsabilidade da 
entidade de origem. 
- Apelação da União e remessa oficial, como se interposta fosse, parcialmente providas. 
- Apelação do INSS improvida". (AC 48.122 - CE, Rel. Juiz Francisco Falcão, TRF 5ª 
Região, 1ª Turma, DJ 23.09.94, p. 53777). 
Por todo o exposto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 75.426-PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelada: MARIA BARBOSA DE FARIAS 
Advogados: DRS. ROSA ALICE NOVAES FERRAZ E OUTROS (APTE.) E  

ISIS TELLES PEDROSA E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Pensão por morte do marido. Esposa separada de fato. Dependência 
econômica presumida. Desnecessidade de prova do recebimento de alimentos. 
1- O pedido de pensão por morte do cônjuge, rege-se pela Lei vigente à data do óbito, 
ressalvado o direito dos beneficiários à aplicação da Lei nova, em respeito ao princípio da 
norma mais favorável consagrada pelo Direito Previdenciário. 
2- À luz do artigo 13, do Decreto nº 89.312 de 23/10/84, a esposa, separada de fato, faz 
jus à pensão por morte do marido, receba ou não alimentos. Entendimento da Súmula nº 
64, do TRF, com base no preceito contido no artigo 404, do Código Civil. 
3- Benefício amparado pelo artigo 226, § 3º, da CF/88; artigo 12, do Dec. 89.312/84 e 
artigos 16, §§ 3º e 4º c/c o art. 74 e 76, da Lei 8.213/91. 
4- Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas que 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: Maria Barbosa de Farias interpõe ação de rito 
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sumaríssimo contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em litisconsórcio 
passivo com Irene Maria da Conceição, com o fito de lhe ser reconhecido o direito à 
percepção da pensão vitalícia custeada pela Previdência Social, em razão do óbito do ex-
segurado Paulo Leite Farias, com quem havia contraído matrimônio em 07 de outubro de 
1947. 
A autora pretende provar o alegado acostando à inicial cópia da Certidão de Casamento, 
da Certidão de Óbito e da correspondência expedida pelo INSS, em 02 de dezembro de 
1978, comunicando, ao de cujus, sua aposentadoria por tempo de serviço (doc. de fls. 06 
a 08). 
Contestando o feito o INSS argúi preliminar de carência de ação com base no artigo 301, 
X, do CPC, pedindo a extinção do processo sem julgamento do mérito, com fulcro no 
artigo 267, VI, do CPC. 
No mérito pugna pela improcedência total da ação por falta de amparo legal, sob a 
alegação de que a autora, na condição de esposa, separada de fato, que não recebe 
pensão alimentícia não faz jus à pensão vitalícia por morte do marido; ainda mais quando 
o segurado deixou pessoa designada, no caso, a companheira, que, uma vez habilitada, 
vem recebendo, integralmente, o benefício. 
A litisconsorte passiva, apesar de regularmente citada, não se pronunciou sobre o pedido.  
Encerrada a instrução o MM. Juiz Federal julgou procedente em parte a presente ação 
para atribuir à autora 50% (cinquenta por cento) da pensão deixada por seu falecido 
esposo Paulo Leite de Farias, ficando a parte restante com a companheira do mesmo 
Irene Maria da Conceição.  Isto desde o falecimento daquele, respeitada a prescrição 
qüinqüenal. 
Irresignado o INSS interpõe recurso de apelação às fls. 116 a 117, pedindo a reforma da 
sentença na sua totalidade, ao argumento de que a autora não comprovou nos autos, a 
dependência econômica com relação ao ex-marido, condição esta indispensável à 
concessão da pensão requerida. 
Contra-razões às fls. 121 a 124. 
É o relatório. 
 
VOTO 

Como se lê  do relatório, o apelante se insurge contra a sentença de primeiro grau sob o 
fundamento de que a concessão da pensão por morte estaria condicionada à 
comprovação da dependência econômica da requerente, em razão desta, à época do 
óbito, estar separada de fato do de cujus, fundamentando suas razões no artigo 13, do 
Dec. 89.312/84 e no art. 76, da Lei 8.213/91. 
Primeiramente, é de se destacar que o pedido de concessão da pensão é retroativo à 
data do óbito, ou seja, a 16/10/88, regendo-se pela Lei vigente à época. 
Sendo assim, tem-se que o pedido não foi alcançado pelos efeitos do parágrafo 2º, do art. 
76, da Lei 8.213/91. 
Ademais disto, ocorre, também, que o caso em julgamento não se enquadra em nenhuma 
das hipóteses contemplada no art. 13, do Dec. nº 89.312/84, caindo assim, por terra todos 
os argumentos do apelante. 
É que não fazendo a Lei anterior, Dec. 89.312/84, qualquer distinção entre a esposa que 
vive maritalmente com o seu cônjuge e a separada de fato, aplica-se ao caso a norma 
contida no art. 12, do citado Dec., que considera "presumida" a dependência econômica 
da esposa, independente desta exercer ou não o direito a alimentos. 
Por outro lado, verifica-se que o magistrado a quo ao reconhecer o direito da autora a 
50% da pensão previdenciária, respeitou, também, o direito da concubina 
consubstanciado no preceito constitucional contido no § 3º, do art. 226, da CF/88, 
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regulamentado pelos §§ 3º e 4º, do art. 16, combinado com os §§ 74 e 76, da Lei 
8.213/91, aplicando ao caso julgado, disposições da Lei nova em observância ao princípio 
da norma mais favorável, consagrado tanto no Direito do Trabalho, quanto na Previdência 
Social. 
Com base nas considerações expostas, nego provimento à apelação, para manter, na 
íntegra a justa decisão. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 76.756-PE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelantes: WALDEMAR MANOEL DOS SANTOS E UNIÃO FEDERAL 
Apelados: OS MESMOS 
Advogados: DRS. JÚLIO MARTINS DA SILVA JÚNIOR E OUTROS 
 
EMENTA 

Administrativo e Processual Civil. Taifeiro do Ministério da Aeronáutica. Dispensa do 
curso de especialização. Isonomia. Prescrição de direitos patrimoniais. Impossibilidade de 
reconhecimento de ofício. 
01. "O Juiz não pode reconhecer a prescrição de direitos patrimoniais, se não foi invocada 
pelas partes". Inteligência dos arts. 166, do Código Civil, e 219, § 5º, do Código de 
Processo Civil. 
02. Fere o princípio da isonomia o disciplinamento diferenciado para os Taifeiros do 
Quadro do Ministério da Aeronáutica e da Marinha, posto que tiveram tratamento igualado 
pela Lei nº 3.953/61. 
03. O Decreto nº 92.577/86 tem por função regulamentar a Lei nº 3.953/61, não lhe 
podendo alterar o que nela estiver previsto, mas, tão-somente, dar-lhe exeqüibilidade 
dentro dos limites por ela estabelecidos. 
04. Apelação do autor provida. 
05. Apelação da União 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, dar provimento à apelação do autor e negar provimento à apelação da 
União, 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, 05 de outubro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Waldemar Manoel dos Santos apela de sentença 
judicial que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer contra a União Federal, por 
entender ter incidido, na hipótese, o instituto da prescrição. 
Alega o apelante que, em se tratando de direitos patrimoniais, a prescrição não poderia 
ter sido reconhecida de ofício, uma vez que a prescrição argüida pela ré foi a prescrição 
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qüinqüenal e não a prescrição do direito. Ao final, requereu a reforma do decisum, com a 
procedência do pedido contido na exordial. 
A União Federal também apelou, insurgindo-se contra a sentença no tocante à não 
condenação do autor em custas e honorários advocatícios. 
Contra-razões apresentadas pela União Federal. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Compulsando-se os autos, verifica-se que a 
União Federal, em sua contestação, não alega a prescrição do direito do autor, mas, tão-
somente, a prescrição das "parcelas cujo pagamento deveria ter ocorrido há mais de 
cinco anos da data do ajuizamento da inicial". 
Assim sendo, no caso presente, como se trata de direitos patrimoniais, não pode a 
prescrição ser declarada de ofício pelo Juiz. É o que reza o art. 219, § 5º, do Código de 
Processo Civil: 
"Art. 219 ............................................... 
§ 5º - Não se tratando de direitos patrimoniais, o juiz poderá, de ofício, conhecer da 
prescrição e decretá-la de imediato". 
Também sobre o assunto, estatui o art. 166 do Código Civil: 
"Art. 166 - O juiz não pode conhecer da prescrição de direitos patrimoniais, se não foi 
invocada pelas partes". 
Não obstante o texto da lei ser claro, a jurisprudência tem confirmado a sua exegese. Este 
Tribunal já decidiu neste sentido reiteradas vezes: 
"Administrativo e Civil. Revisão de aposentadoria por invalidez permanente. 
Impossibilidade de conhecimento de ofício de prescrição de direito patrimonial. 
- Pedido de revisão de proventos efetuado após decorridos mais de dez anos da data da 
concessão da aposentadoria. 
- Inexistência de processo administrativo. 
- 'O juiz não pode conhecer da prescrição de direitos patrimoniais, se não foi invocada 
pelas partes'. (Art. 166 do Código Civil, c/c o art. 219, parágrafo quinto, do CPC). 
- Anulação da sentença". 
(AC 43.200-PB, Rel. Juiz Ridalvo Costa, DJ 17.06.94, p. 32179) 
"Processual Civil. Impossibilidade de ser decretada pelo Juiz, de ofício, prescrição 
referente a direitos patrimoniais. 
1 - O comando do art. 219, parágrafo quinto, do CPC, não permite que o Juiz decrete, de 
ofício, a prescrição ou decadência de direitos patrimoniais. 
2 - Está pacificada a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que não se aplica o DL 
1.889/81 aos débitos relativos ao FGTS. 
3 - Apelação provida". 
(AC 2.667-PE, Rel. Juiz José Delgado, DJ 26.04.90) 
O que deve ser acolhido pelo Juiz é a prescrição das parcelas vencidas antes do 
qüinqüênio legal, conforme alegado pela ré em sua contestação. 
No entanto, verifico que, ao decidir, o ilustre Juiz monocrático adentrou o mérito, 
transcrevendo, inclusive, ementa da 1ª Turma deste Tribunal, razão pela qual passo a 
apreciar as razões de mérito. 
O artigo 1º, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 3.953/61, diz o seguinte: 
"Art. 1º - Fica assegurado aos Taifeiros da Marinha e da Aeronáutica acesso até a 
graduação de Suboficial, com vencimentos e vantagens relativos à referida graduação. 
§ 1º - A seleção, habilitação, aperfeiçoamento e acesso serão efetuados de acordo com a 
regulamentação existente para os demais quadros, respeitadas as condições inerentes à 
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especialidade. 
§ 2º - Os atuais Taifeiros da Aeronáutica estão isentos do Curso de Especialização, 
ficando obrigados, todavia, ao preenchimento dos demais requisitos previstos no 
parágrafo anterior". 
E, ainda, em seu artigo 2º: 
"Art. 2º - O Poder Executivo, por intermédio dos Ministérios da Marinha e da Aeronáutica, 
regulamentará dentro de 90 (noventa) dias a presente Lei". 
Da leitura acima, entendo primeiramente que a Lei nº 3.953/61 concedeu o direito de 
acesso ao cargo de Suboficial aos Taifeiros, isentando-os do Curso de Especialização, 
devendo apenas preencher os requisitos preconizados no parágrafo 1º do artigo 1º dessa 
lei. E, ainda, que coube a cada Ministério regulamentar e estruturar hierarquicamente o 
seu Quadro de Taifeiros. 
No caso em tela, o Ministério da Aeronáutica, ao regulamentar a supracitada lei, através 
do Decreto nº 92.577/86, estabeleceu tratamento diverso do estipulado pelo Ministério da 
Marinha, no tocante ao referido Quadro, implicando, assim, em violação ao princípio da 
isonomia. 
Ressalto que o decreto supramencionado tem por função regulamentar a Lei nº 3.953/61, 
não lhe podendo alterar o que nela estiver previsto, mas, tão-somente, dar-lhe 
exeqüibilidade dentro dos limites por ela estabelecidos. 
Desta forma, não vejo por que conferir tratamento diferenciado aos integrantes do Quadro 
de Taifeiros do Ministério da Aeronáutica, que tiveram tratamento igualado pela Lei nº 
3.953/61. 
Ante essas considerações, dou provimento à apelação do autor e nego provimento à 
apelação da ré, condenando a União Federal ao pagamento das diferenças decorrentes 
das graduações a que o autor faz jus (ressalvadas as parcelas atingidas pela prescrição 
qüinqüenal), bem como ao ônus da sucumbência. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 79.619-PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelantes: EDNILSON DE LACERDA FERRO E UNIÃO FEDERAL 
Apelados:  OS MESMOS 
Advogados: DRS. PAULO CÉSAR ANDRADE SIQUEIRA E OUTRO 
 
EMENTA 

Constitucional e Administrativo. Indenização. Responsabilidade civil. 
- Comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação do serviço, não poderá o Estado 
eximir-se da responsabilidade pela indenização. 
- O evento danoso induziu ao direito de indenização, que deve buscar o reparo de forma 
objetiva, em função do efetivo prejuízo causado. 
- Inexiste sentido em reformar uma sentença apenas para que haja pronunciamento da 
União, sem provas de que desta manifestação possa ocorrer modificação do julgado. 
- É justa a fixação da verba honorária em dois salários mínimos quando o autor seja 
beneficiário da Assistência Judiciária. 
- Apelações e remessa improvidas. 
 
ACÓRDÃO  

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
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Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento às 
apelações e à remessa, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 19 de outubro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Ednilson de Lacerda Ferro, ex-1º Tenente do 4º 
Batalhão de Polícia do Exército, ajuizou ação de indenização por perdas e danos contra a 
União Federal, afirmando ter sido vítima de acidente no quartel onde servia, acostando à 
inicial os documentos comprobatórios da ocorrência. 
Citadas as partes, realizou-se a audiência sem a presença do representante da parte ré. 
Em sua sentença, o ilustre Juiz Federal da 6ª Vara-PE julgou parcialmente procedente a 
ação, acolhendo o pleito do autor no que concerne à indenização por dano moral, 
arbitrada na inicial no valor de 100 (cem) salários mínimos, e ao pagamento de cirurgia 
plástica e tratamento ortodôntico; não acolhendo, no entanto, o pedido quanto ao 
pagamento de pensão alimentícia, considerando que não restou devidamente provada a 
diminuição de sua capacidade laborativa decorrente dos danos sofridos com o acidente. 
Estabeleceu, por fim, a verba honorária em dois salários mínimos, por se tratar de 
beneficiário da Assistência Judiciária. 
A União Federal apelou dessa decisão, requerendo a anulação da sentença, por ter 
ocorrido cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que teria solicitado, em tempo 
hábil, o adiamento da sessão de audiência por impossibilidade de comparecimento, 
através de petição que, "por um lapso da Secretaria" (Certidão de fls. 31v), não foi juntada 
ao processo no tempo devido. Quanto ao mérito, invocou o disposto no parágrafo 6º, do 
artigo 37, da Constituição Federal, alegando a inexistência de comprovação de danos 
causados por agente da União. 
Por sua vez, a parte autora recorreu da referida decisão, no que diz respeito ao 
indeferimento do pedido de pensão alimentícia e ao arbitramento de verba honorária. 
Alegou ter comprovado nos autos a diminuição da sua capacidade de trabalho e, quanto à 
verba honorária, em face da natureza da ação, com "duplo grau de jurisdição" e "tese de 
espécie diferenciada" (sic), considerou-a reduzida. 
Em suas contra-razões, a União Federal alegou inexistir "previsão legal para que uma 
pessoa jurídica pague pensão alimentícia a alguém" e que "o dever de pagar pensão 
alimentícia só se imputa àquele que tem obrigação de alimentar". Pediu, ainda, a 
manutenção do valor referente aos honorários advocatícios, ante a simplicidade da causa. 
A parte autora, desta feita em suas contra-razões, requereu a manutenção da sentença, 
tendo em vista a ausência de nulidade no processo, inexistindo prova de que estaria a ré 
impossibilitada de comparecer à audiência por motivo relevante. Argumentou, ainda, que 
não houve, em momento algum, alegação de prejuízo pela parte ré, em decorrência de 
sua ausência. E, ainda, não ter trazido, em seu recurso, elementos que induzissem a um 
entendimento diverso do exposto na sentença, caso houvesse se realizado a audiência 
com a sua presença. 
Devidamente processados os autos subiram, vindo-me conclusos por distribuição. 
Sem revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 
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O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Os fatos alegados pelo autor foram 
suficientemente provados na instrução. Este sofreu uma lesão corporal, atingido na face 
por um pedaço de esmeril (pedra compacta, formada por uma liga à base de óxido de 
ferro, que serve para polir ou modelar metal etc.) que teria se partido. 
A manutenção dos equipamentos utilizados por servidores, mesmo que militares, no 
desempenho de suas atribuições profissionais, assim como a segurança destes no 
trabalho, é de responsabilidade da União. Não consta nos autos nenhum indício de que o 
autor tenha concorrido de qualquer forma para a realização do evento danoso. Muito pelo 
contrário, foi demostrada a relação de causalidade entre o acidente e o dano resultante, 
que conduz à União o dever de indenizar os prejuízos decorrentes, em atenção à teoria 
da responsabilidade objetiva. 
Ao definir este tipo de responsabilidade, o ilustre jurista Celso Antonio Bandeira de Mello 
assim se pronunciou: 
"Responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão 
de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente 
protegida de outrem. Para configurá-la, basta, pois, mera relação causal entre o 
comportamento e o dano". (In Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 4ª Ed., 
p. 441). 
Ainda na expressão do renomado autor, "... O Estado só se exime de responder se faltar 
nexo entre seu comportamento comissivo e o dano. Isto é: exime-se apenas se não 
produziu a lesão que lhe é imputada ou se a situação de risco inculcada a ele inexistiu ou 
foi sem relevo decisivo para a eclosão do dano. Fora daí, responderá sempre. Em suma: 
realizados os pressupostos da responsabilidade objetiva não há evasão possível". (Ob. 
cit., p. 456). 
O ilustre Juiz Federal, em seu julgamento, também sob o mesmo fundamento, assim se 
pronunciou sobre o caso: 
"Obviamente, tem a ré a responsabilidade objetiva que lhe impõe o § 6º, do art. 37, da CF, 
não cabendo perquirir sobre existência ou não de culpa da parte do autor. O que cabe 
indagar é a relação de causalidade entre o dano sofrido pelo autor e a causa atribuída à 
ré. Considerando a existência dessa causalidade entre o acidente escrito na 
documentação acostada à inicial e os danos efetivamente sofridos pelo autor, subsume-
se a responsabilidade da ré". 
(fls. 30). 
No tocante à fixação da indenização, foi determinada no valor de 100 (cem) salários 
mínimos, e também o custeio de cirurgia plástica e tratamento ortodôntico. Entendo que o 
evento danoso, neste caso, induziu ao direito de indenização, que deve buscar o reparo, 
de forma objetiva, em função do efetivo prejuízo causado, razão pela qual considero 
razoável o montante estipulado, tendo em vista o grau da lesão sofrida pelo autor. 
Porém, quanto ao pedido do autor, requerendo uma pensão alimentícia, considero 
insubsistentes suas alegações, e mantenho a decisão monocrática por seus próprios e 
jurídicos fundamentos, que abaixo transcrevo: 
"Em tanto, a reparação dos danos deve manter uma relação de adequação com estes. 
Inexiste nos autos sequer a alegação de que o autor tenha ficado impossibilitado de 
prover o seu sustento, mesmo porque, como é pacífico nos autos, por o confessar o 
próprio autor, retornou a suas atividades civis de bancário tão logo obteve alta do serviço 
militar. Não tem esteio nem nas alegações do autor, nem nas provas carreadas ao 
processo, a diminuição de sua capacidade laborativa decorrente dos danos sofridos com 
o acidente na vida militar. Em assim sendo, não há ponderar sobre o tempo de vida 
presumível do autor, nem tampouco em concessão de pensão alimentícia. Quanto aos 
demais pedidos, realmente são consentâneos com o acidente que o vitimou e, inclusive, 
com as conseqüências danosas deste". 
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(fls. 30/31) 
Conforme verificamos, o acidente que vitimou o autor não o incapacitou para o serviço 
militar, tanto que não deu causa a reforma e não foi esta a pretensão da ação interposta, 
como também não houve incapacitação para o exercício de atividade profissional, 
conforme informações do próprio autor, sendo as suas alegações de diminuição da 
capacidade laborativa sem respaldo nas provas acostadas aos autos. 
Quanto aos honorários, o parágrafo 4º, do art. 20, do Código de Processo Civil, autoriza o 
prolator da sentença, quando vencida a Fazenda Pública, a estipular honorários de 
advogado em percentagem inferior a 10% (dez por cento). Embora entenda que a 
profissão do advogado não deva ser degradada pela redução percentual dos honorários, 
verifico que o autor é beneficiário da Assistência Judiciária, motivo pelo qual considero 
justa a fixação da verba honorária em dois salários mínimos, mesmo em face da natureza 
da ação, com "duplo grau de jurisdição" e "tese de espécie diferenciada" (sic). 
Também não considero procedente o recurso da União, tendo em vista que já teve 
oportunidade, através deste recurso, de fazer todas as considerações que entenda 
necessárias, com o objetivo de demostrar a ilegalidade da pretensão e conseqüente 
inexistência do direito concedido. 
Importaria em mera formalidade processual anular uma sentença pelo fato da Secretaria 
da Vara não ter juntado petição aos autos antes da realização da audiência, pedindo o 
seu adiamento, por conta da impossibilidade de comparecimento da representante da 
parte ré, quando na apelação não foi demostrado efetivamente onde restaria prejudicada 
a defesa da União, restringindo-se apenas em argüir uma nulidade, requerendo a reforma 
da decisão, sem ao menos procurar provar o motivo pelo qual o autor não faria jus à 
indenização. 
Inexiste sentido em reformar uma sentença apenas para que haja pronunciamento da 
União, sem provas de que desta manifestação possa ocorrer modificação do julgado. 
Por todo o exposto, nego provimento aos recursos das partes  e à remessa oficial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 80.361-PE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: CLÓVIS SOBREIRA DE MOURA 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. LUIZ GONZAGA DAS CHAGAS E OUTRO (APTE.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Condição de ex-combatente. Integrante da Polícia Militar. Desnecessidade 
de prova testemunhal. Ausência de cerceamento de defesa. Indispensabilidade da prova 
documental. 
1. Dispensável a produção da prova testemunhal para configurar condição de ex-
combatente de integrante da Polícia Militar, uma vez que, para o enquadramento do autor 
no rol dos pensionistas especiais, exige-se prova meramente documental (Lei 5.315/67, 
art. 1º, § 1º). Sem fundamento, portanto, a alegação de cerceamento de defesa. 
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 
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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, 31 de outubro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Clóvis Sobreira de Moura promoveu ação declaratória 
contra a União Federal, objetivando o reconhecimento da condição de ex-combatente. 
Alega que, como integrante da Polícia Militar de Pernambuco, serviu durante a 2ª Guerra 
Mundial em zona considerada de guerra, definida e delimitada pelo Decreto Federal nº 
10.490-A, de 25.09.42, no período de 31 de agosto de 1942 a 08 de maio de 1945, 
anexando certidão daquela Polícia (fls. 15/17). 
A União Federal, em sua contestação, sustentou que o autor não se enquadrava na Lei nº 
5.315/67. 
Ao sentenciar, o MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido, por entender que a parte 
autora não preenchia os requisitos definidos na lei supra-referida. 
Irresignado, o postulante interpôs apelação, alegando cerceamento de defesa. Requer a 
nulidade da sentença, para que se produza a prova testemunhal por ele requerida. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Alega o autor que houve cerceamento de 
defesa, porque, embora solicitada a produção de prova testemunhal, o eminente 
Magistrado julgou antecipadamente a lide, por entender tratar-se de matéria 
exclusivamente de direito. 
Argumenta a necessidade dessa prova para suprir o conteúdo de certidões fornecidas 
pela DGA-DP/4 da Polícia Militar de Pernambuco, que, em razão de dificuldades quanto 
aos registros nas informações, muitas delas de caráter sigiloso, nem sempre oferecem 
dados concretos. 
Não merece prosperar a inconformação do autor. 
A Lei nº 5.315/67 reza o seguinte: 
"Art. 1º - Considera-se ex-combatente, para efeito da aplicação do art. 178 da 
Constituição do Brasil, todo aquele que tenha participado efetivamente de operações 
bélicas, na Segunda Guerra Mundial, como integrante da Força do Exército, da Força 
Expedicionária Brasileira, da Força Aérea Brasileira, da Marinha de Guerra e da 
Mercante, e que, no caso de militar, haja sido licenciado do serviço ativo e com isso 
retornado à vida civil definitivamente.  
§ 1º - A prova da participação efetiva em operações bélicas será fornecida ao interessado 
pelos Ministérios Militares. 
§ 2º - Além da fornecida pelos Ministérios Militares, constituem também dados de 
informação para fazer prova ter tomado parte efetiva em operações bélicas: 
a) No Exército: 
I - O diploma da Medalha de Campanha ou certificado de ter servido no Teatro de 
Operações da Itália, para o componente da Força Expedicionária Brasileira; 
II - O certificado de que tenha participado efetivamente em missões de vigilância e 
segurança do litoral, como integrante da guarnição de ilhas oceânicas ou de unidades que 
se deslocaram de suas sedes, para o cumprimento daquelas missões. 
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............................................................ 
§ 3º - A prova de ter servido em Zona de Guerra não autoriza o gozo das vantagens 
previstas nesta lei, ressalvado o preceituado no art. 177, § 1º, da Constituição do Brasil de 
1967, e o disposto no § 2º do art. 1º desta lei". 
E segundo o Código de Processo Civil, ocorre julgamento antecipado da lide quando a 
questão de mérito for unicamente de direito ou, se de fato, dispensar audiência. A 
doutrina ensina que o objeto de prova devem ser apenas os fatos controvertidos, 
pertinentes e relevantes. Se assim não forem, não devem ser objeto de instrução 
probatória; pelo menos de instrução que implique em audiência, pois atentaria contra o 
bom andamento do processo. 
Dessa forma, o Juiz a quo deu o desfecho acertado à questão em análise, ao 
fundamentar o seu decisum nos seguintes termos: 
"O autor tanto está ciente de que a prova documental que ofertou às fls. 15 e 16/17 não 
atende às exigências da Lei nº 5.315/67 que tenta, de forma desesperada, produzir prova 
testemunhal, conforme se lê às fls. 67/68, após ter conseguido a tolerância deste Juízo 
que lhe concedeu prazo bem razoável - trinta dias-, no despacho de fls. 52, para que 
pudesse apresentar a certidão de que participou efetivamente de operações bélicas em 
uma daquelas situações específicas previstas na referida lei. Inteiramente absurda a sua 
pretensão de ouvir testemunhas para a prova de um fato que somente se demonstra 
através de documento, segundo está determinado nos §§ 1º e 2º do art. 1º da multicitada 
lei. A apresentação de um desses documentos é fundamental para que a ação pudesse 
prosperar, podendo assim ser reputados como indispensáveis à sua propositura, nos 
termos do art. 283 do CPC. Ultrapassada já a fase postulatória e não havendo ocorrido 
qualquer das situações previstas no art. 397 do mesmo Código, não há como mais 
alongar-se a produção da prova documental e muito menos admitir-se meio imprestável 
para tanto, qual seja, a inquirição de testemunhas". 
A necessidade alegada pelo autor da ouvida de testemunhas, para que fique configurada 
a condição de ex-combatente, a meu ver, improcede, por ser totalmente dispensável a 
sua produção. Trata-se de matéria exclusivamente de direito, com bem falou o ilustre Juiz, 
uma vez que, para o enquadramento do autor no rol dos pensionistas especiais, nos 
termos da Lei 5.315/67, exige-se, em seu art. 1º, § 1º, prova meramente documental. 
Reputo, então, correta a decisão do Julgador monocrático, ao julgar improcedente o 
pedido por falta da prova específica do fato constitutivo do direito do autor, inclusive se 
coadunando com entendimento jurisprudencial já firmado em caso análogo: 
"Ação Rescisória. Cabo da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, que prestou serviços 
de vigilância no Porto do Recife. Não é ex-combatente, para os fins especificados na Lei 
5.315/67. O artigo 1º desta é expresso em dar esse status a quem participou das 
operações bélicas da Segunda Guerra, como integrante do Exército, da Marinha e da 
Força Aérea. Procedência do pedido". (TFR, AR 953, Rel. Ministro Adhemar Raymundo, 
dec. unânime, DJU 15.10.87) 
Ante tais considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 80.372-PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: MARIA DAS DORES DA SILVA LOURENÇO 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. FERNANDO ANDRADE FERREIRA (APTE.) E  

JOÃO SPENCER FERREIRA DA COSTA E OUTROS (APDO.) 
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EMENTA 

Civil. Retificação de registro de casamento. Competência da Justiça Estadual. 
- Inaplicável o art. 109, item I e § 3º, da CF/88, se a causa não diz respeito a questão 
previdenciária nem é parte instituição de previdência social, evidenciando-se a 
incompetência do TRF para apreciação do recurso. 
- Remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de Pernambuco. 
- Apelação não conhecida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, não conhecer da 
apelação, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 30 de novembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Cuida-se de ação promovida perante a Comarca de 
Macaparana-PE, com fundamento no art. 109 e seguintes da Lei de Registro Público, 
visando à alteração de registro de casamento, no concernente à profissão da autora, que 
afirma exercer a função de trabalhadora rural desde os tempos de solteira e que, ao se 
casar, em julho de 1973, ficou constando em sua certidão a profissão de doméstica, o 
que, segundo ela, não é correto. 
Intimados, foram ouvidos em audiência as testemunhas, o Ministério Público e o INSS. 
O juiz de direito julgou improcedente o pedido. 
Apelou a autora, pedindo a reforma da decisão, requerendo o processamento de suas 
razões ao Tribunal de Justiça. 
Intimado, o INSS apresentou sua resposta, ressaltando que o destinatário da apelação 
seria este Tribunal (art. 109, inc. I, §§ 3º e 4º, da CF), em face de ter sido afirmado por 
uma das testemunhas que a intenção da autora é, posteriormente, a obtenção de 
benefício previdenciário. No mérito, ao argumento de que a prova testemunhal é 
insuficiente para justificar modificação de um documento público, pugnou pela 
manutenção da sentença.  
Manifestou-se a Promotoria de Justiça naquela cidade pela improcedência do pedido. 
Foram os autos remetidos a este Tribunal, vindo-me por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): A Constituição Federal de 1988, em seu 
art. 109, item I e § 3º, assim dispõe: 
"Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem 
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de 
falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do 
Trabalho; 
............................................................ 
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§ 3º. Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos 
segurados ou 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". 
Entretanto, a causa em tela não diz respeito a questão previdenciária, tampouco o INSS é 
parte, visto que o objeto da ação é a retificação de registro, de forma que o Sentenciante, 
ao apreciar o mérito, assim se expressou: 
"... a jurisprudência pátria tem sido uníssona no sentido de que a prova testemunhal não 
tem o condão de desconstituir o conteúdo de uma certidão passada em documento oficial 
por quem tem fé de ofício, sem que seja casada com outras provas materiais robustas". 
O fato de ter sido afirmado por uma das testemunhas que a intenção da autora é, 
posteriormente, assegurar, com a retificação da profissão no registro de casamento, 
benefício previdenciário, não atribui ao Juiz sentenciante competência de jurisdição 
federal, nos termos da Constituição, uma vez que tal pretensão não constitui a causa de 
pedir, nem o pedido, a que se refere o presente feito. 
Ante o exposto, evidencia-se a incompetência deste Tribunal para apreciar o recurso, 
razão pela qual não conheço da apelação, determinando a remessa dos presentes autos 
ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 80.646-CE  

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ-UFC 
Apelado: FRANCISCO VALCIR MACHADO 
Advogados: DRS. FRANCISCO EVERARDO CARVALHO CIRINO E OUTROS (APTE.) E  

VALFRIDA PEREIRA MACHADO (APDO.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Pagamento de vencimentos em atraso. Incidência de juros e correção 
monetária. 
- Nos pagamentos de vencimentos em atraso da Administração para com os seus 
servidores, incide correção monetária e juros de mora de 6% ao ano. 
- Aplicação da Súmula nº 05 desta Corte do art. 1.062 do Código de Processo Civil. 
- 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 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, 19 de dezembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de apelação onde a UFCE manifesta 
irresignação contra ação ordinária em que o autor expõe ter recebido diferenças salariais 
devidas pela Universidade Federal do Ceará - UFCE, da qual é servidor, sem juros de 
mora e correção monetária, aduzindo que requereu tais valores, o que lhe foi negado 
administrativamente, pelo que o faz agora judicialmente, sob o fundamento de que tal 
medida administrativa implicou na redução de seus vencimentos, o que contraria o 
dispositivo constitucional que proíbe a irredutibilidade de vencimentos. 
Contesta a ré, alegando ser improcedente o pedido, porque a Administração está 
vinculada ao princípio da legalidade e não há preceito legal que autorize o pagamento de 
salários com correção monetária  e juros de mora. 
Sentencia o juízo a quo pela procedência do pedido. 
Apela a UFCE, contrapondo os mesmos argumentos da contestação. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Assim dispõe o dispositivo da sentença 
impugnada: 
"Pelo fundamento expendido, julgo procedente o pedido do promovente Francisco Valcir 
Machado contra a Universidade Federal do Ceará e condeno esta a pagar-lhe, 
integralmente, os juros e a correção relativos à diferença de FG-2 para FG-3, concernente 
ao período de abril-87 a outubro-91, devidamente atualizada e com juros de 6% ao ano, 
bem como a ressarcir-lhe as custas processuais e a pagar-lhe honorários advocatícios na 
base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa". 
Com relação à correção monetária, essa matéria já foi sumulada por este Egrégio 
Tribunal, na Súmula nº 05, do seguinte teor: 
"As prestações atrasadas, reconhecidas como devidas pela Administração Pública, 
devem ser pagas com correção monetária". 
Quanto aos juros de mora, não há como se aplicar a Súmula 163 do STF ("salvo contra a 
Fazenda Pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios desde a 
citação inicial para a ação"), porque se trata de obrigação líquida. 
São devidos os juros de mora quando o devedor deixar de pagar no prazo devido, como 
ocorre nos autos, estando previstos no art. 1.062 do Código Civil: 
"A taxa de juros moratórios, quando não convencionada (art. 1.262), será de 6% (seis por 
cento) ao ano". 
Pela incidência de juros de mora sobre os débitos da Administração, decidiu o Tribunal 
Federal de Recursos, na AC nº 0110033 - PR, relatada pelo Ministro Dias Trindade: 
"Administrativo. Pagamento de atrasados na  via administrativa. Atualização. Incidência 
de juros. O pagamento de parcelas devidas, de modo englobado, determina a incidência 
de atualização dos respectivos valores, pena de enriquecimento sem causa do credor, 
incidindo juros legais". (Pub. DJ 20.08.87) 
Concordo com esse entendimento, uma vez que todos os devedores são sancionados a 
pagar juros de mora ao atrasarem suas obrigações, pelo que não se deve excepcionar a 
Administração Pública. 
Ante o exposto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 80.877-CE  

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
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Apelante: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE 
DO BRASIL-CAPEF 

Apelados: ANASTÁCIO HISSA DOS SANTOS E OUTRO 
Advogados: DRS. OTÁVIO RODRIGUES FILHO (APTE.) E  

JOSÉ OLAVO FRANCA E OUTRO (APDOS.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Cautelar. Depósito judicial. Isenção de imposto de renda na fonte 
incidente sobre a complementação da aposentadoria paga por entidade de previdência 
privada. Art. 6º, VII, "b", da Lei nº 7.713/88.  
- Reconhecida a legitimidade passiva ad causam da Caixa de Previdência dos 
Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil - CAPEF, entidade de previdência privada, 
uma vez que a pretensão a ser deduzida na ação principal é condicionada à inexistência 
de sua imunidade (Lei nº 7.713/88, art. 6º, VII, "b"). 
- Existência dos requisitos autorizadores da cautelar. 
- Apelação e remessa 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 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, 14 de novembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de ação cautelar preparatória de futura ação 
declaratória de isenção tributária. Os promoventes são aposentados do Banco do 
Nordeste do Brasil S.A. - BNB que pretendem obter liminar determinando que a CAPEF - 
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil passe a depositar 
judicialmente o imposto de renda na fonte incidente sobre parcela da folha de pagamento 
dos demandantes, sob a alegação de terem estes direito à  isenção da complementação 
de aposentadoria que recebem da CAPEF, entidade de previdência privada, com base na 
alínea "b", do inc. VII, do art. 6º, da Lei 7.713/88. 
Liminar concedida. 
A União contesta, argumentando contra a concessão da liminar e alegando inexistir o 
perigo da demora da prestação jurisdicional, considerado presente na concessão da 
liminar. 
A CAPEF apresenta defesa, requerendo sua exclusão da lide, por falta de interesse e 
legitimidade processuais. 
O MM. Julgador monocrático julgou procedente o pedido. 
Apela a CAPEF. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Apesar de não ter a Fazenda recorrido, 
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trata-se de remessa necessária, quanto ao mérito, uma vez que a CAPEF recorreu da 
sentença apenas no que concerne à sua legitimidade passiva ad causam. 
Analiso, primeiramente, o recurso da CAPEF, por tratar-se de matéria preliminar. Insurge-
se a apelante contra a parte da sentença que entendeu ser a CAPEF parte legítima para 
integrar a lide. 
Cita o trecho da sentença vergastada onde restou fundamentada esta decisão, nos 
seguintes termos: 
"Por tal razão, isto é, por ainda se ter de decidir acerca da natureza jurídica da CAPEF, 
para se saber se essa entidade é ou não imune, é que entendo ser a mesma 
passivamente legitimada para a lide". 
A apelante contra-argumenta, explicando que, imune ou não, como fonte pagadora terá 
que continuar a reter o imposto na fonte, ou pagá-lo aos seus beneficiários, pelo que não 
teria interesse na lide. 
Ocorre que, conforme dispõe a Lei 7.713/88, no seu art. 6º, VII, "b", só se reconhecerá a 
isenção pretendida pelos promoventes se não for a CAPEF beneficiária de imunidade 
tributária. 
Destarte, salta aos olhos o interesse da CAPEF na presente lide, cujo desfecho, 
indiretamente, a atingirá, uma vez que não podem coexistir a isenção ora pleiteada e a 
imunidade da recorrente. 
É de negar-se, portanto, provimento à apelação da CEPEF. 
Analiso agora, por força do recurso necessário, o mérito da causa.  
Em se tratando de ação cautelar, o seu mérito fica restrito à apreciação da existência dos 
requisitos necessàrios à sua concessão, quais sejam, a plausibilidade do direito e a 
possibilidade de ocorrência de dano de difícil reparação, no decorrer do desenvolvimento 
do processo principal, caso a medida requerida não seja concedida. 
A plausibilidade do direito se manifesta na jurisprudência, inclusive desta Turma, que se 
tem consolidado no sentido de se reconhecer o direito a ser pleiteado na ação principal. 
O perigo da demora da prestação jurisdicional é demonstrado na sentença, não pela 
insolvabilidade da União, mas em razão de, mediante depósito judicial, a quantia referente 
à isenção vir a estar disponível aos promoventes, caso a pretensão da ação principal seja 
reconhecida, mais rapidamente do que via ação de execução, o que traria menos prejuízo 
aos requerentes, uma vez que estariam, até então, sendo privados de suas 
disponibilidades financeiras, acarretando-se-lhes redução de investimentos e consumo.  
Ante o exposto, nego provimento à apelação e à remessa oficial.  
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 81.648-AL  

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelado: JOSÉ ROQUE CORREIA 
Advogados: DRS. AUZENEIDE MARIA DA SILVA WALLRAF E OUTROS (APTE.) E  

DALMÁRIO FERREIRA SILVA E OUTRO (APDO.)  
 
EMENTA 

Processual  Civil. Excesso de execução. Ausência de prova do alegado. Incabíveis a 
alegação de iliquidez do título executivo e a argüição de inconstitucionalidade da Lei 
8.898/94. 
01. A nova redação do art. 604 do CPC prevê a liquidação da sentença pelo credor. 
02. Incabível a argüição de inconstitucionalidade da Lei nº 8.898/94 nos embargos à 
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execução. 
03. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 333, 
I, CPC). 
04. Caberia ao embargante demonstrar o excesso de execução alegado. Ao contrário, 
limitou-se a apresentar novos cálculos. 
05. Preliminares rejeitadas. 
06. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, rejeitar as 
preliminares e, no mérito, 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, 21 de novembro 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, 
sucumbente em ação contra ele proposta por José Roque Correia,  interpôs os presentes 
embargos do devedor, aduzindo a seu favor que há excesso de execução. 
Devidamente intimado, o embargado apresentou impugnação, argüindo, preliminarmente, 
a intempestividade dos embargos e a inépcia da petição inicial, pela ausência do valor da 
causa; no mérito, pediu a sua improcedência, mantendo-se a decisão embargada. 
O MM. Juiz monocrático rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou improcedentes os 
embargos. 
Inconformado, apelou o INSS, argüindo preliminares de inconstitucionalidade da Lei nº 
8.898, de 29.06.94, que impede o livre exercício do contraditório e da ampla defesa, e de 
nulidade da execução pela inexigibilidade do título judicial ao qual falta a liquidez. No 
mérito, manteve os termos da peça inicial dos embargos. 
Houve resposta ao recurso. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Argumenta o embargante, na peça inicial, 
que são excessivos os cálculos de liquidação apresentados pelo embargado, em virtude 
do que apresentou novos cálculos  e requereu a extinção da execução. 
No entanto, nas razões de apelação, argüiu preliminares de inconstitucionalidade da Lei 
nº 8.898, de 29.06.94, e de nulidade da execução por não se apresentar líquido e exigível 
o título no qual se funda a execução. 
Entendo serem incabíveis tais argüições: 
a) Inconstitucionalidade da Lei nº 8.898, de 29.06.94 - Nos embargos à execução não 
cabe alegar que a sentença se fundou em lei posteriormente declarada inconstitucional: a 
declaração de nulidade da sentença só é cabível por via de ação rescisória. 
b) Nulidade do título executivo por iliquidez - Uma das inovações trazidas pela Lei nº 
8.898/94 é exatamente no art. 604 do Código de Processo Civil, que determina: 
"Art. 604 - Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo 
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aritmético, o credor procederá à sua execução na forma do art. 652 e segs, instruindo o 
pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo". 
Esta nova regra prevê que o próprio credor deve proceder à liquidação da sentença, 
elaborando os cálculos que instruirão a inicial da execução, cabendo ao devedor, por seu 
turno, também fazê-lo, e efetuar o depósito para posteriormente discutir, nos embargos, o 
valor ou a diferença. 
Ante o exposto, rejeito as preliminares. 
É como voto. 
 
VOTO-MÉRITO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Trata-se de apelação que se insurge contra 
decisum singular que julgou improcedentes embargos à execução. 
Alega o embargante que o exeqüente, ora embargado, incidiu em excesso de execução, 
consoante o disposto no art. 743, I e III, da Lei Adjetiva Civil, bem como infringiu o art. 610 
do mesmo Código. 
Seguindo o que preceitua o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da 
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. 
Em sua petição e documentos trazidos (fls. 05/18), não logrou o embargante carrear aos 
autos prova cabal do que alegou, tampouco demonstrou de maneira incisiva os equívocos 
existentes nos cálculos apresentados pelo exeqüente, limitando-se a apresentar uma 
nova conta, em substituição. 
Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, mantenho a sentença recorrida, por 
seu próprios fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 81.702-PE  

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF 
Apelados: MARIA DO SOCORRO DE BRITO MARTINS E OUTROS 
Lit. Pass.: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. SYLVIO PAZ GALDINO DE LIMA E OUTROS (APTE.) E  

OLGA MAIA BARROS E OUTRO (APDOS.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Conta do FGTS. Correção monetária. Lei N. 7.730/89. Percentual de 
70,28%.  Observância do valor efetivamente creditado. Percentual de 84,32%. Direito 
adquirido. 
I - Nas questões que envolvem pedido de correção monetária em FGTS a União Federal 
não é litisconsorte passiva necessária, cabendo à CEF, na qualidade de órgão gestor do 
sistema, a assunção do encargo.  
II - A pretensão dos autores de submeterem à tutela jurisdicional o pedido de correção 
monetária pelo índice de inflação expurgado em suas contas fundiárias não é tolhida pelo 
ordenamento jurídico, e decorre naturalmente do exercício do direito público subjetivo de 
ação. Preliminar de impossibilidade jurídica que se rejeita. 
III - Prescreve em trinta anos o direito para a cobrança das diferenças do saldo de FGTS 
resultante da espiral inflacionária. 
IV - As modificações no cálculo da correção monetária não podem afetar o direito 
adquirido do titular da conta vinculada ao FGTS e, assim, até o final de janeiro/89 devem 
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prevalecer os critérios de atualização estabelecidos com base no IPC. 
V -  As modificações no cálculo da correção monetária introduzidas pela Medida 
Provisória nº 168/90 só podem valer a partir da vigência desta, prevalecendo os critérios 
de atualização com base no IPC até 15 de março de 1990.  Interpretação sistemática da 
Lei nº 7.730/89 (art. 17, III), Lei nº 7.738/89 (art. 6º, I) e Lei nº 7.839/89 (arts. 11 e §1º). 
VI - Apelação da CEF improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, á 
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 ação ordinária ajuizada por Maria do 
Socorro de Brito Martins e outros contra CAIXA ECONÈMICA FEDERAL, visando à 
percepção em suas contas vinculadas ao FGTS dos índices relativos à inflação desde a 
data da opção, e especificamente o incremento dos percentuais de 70,28%, do mês de 
janeiro/89 e 84,32%, do mês de março de 1990. 
Contestando a ação, a CEF suscitou em preliminar a sua ilegitimidade passiva ad 
causam, a inépcia da inicial por impossibilidade jurídica do pedido, a necessidade da 
participação da União Federal como litisconsorte,  e a ausência de interesse processual 
por falta de objeto. No mérito, alegou, em suma, a inexistência de direito ao percentual, 
mesmo porque se os egs. STF e TST entendem que não incide os 84,32% sobre os 
salários, com mais razão no tocante ao FGTS que seria um acessório.  
A União Federal, porque citada como litisconsorte passiva, ao contestar, alegou também a 
sua ilegitimidade passiva e, quanto ao mérito, pugnou pela improcedência da ação, uma 
vez que uma decisão favorável aos autores abalaria o patrimônio fundiário de milhões de 
trabalhadores titulares dos depósitos do Fundo. 
Os autores replicaram ambas as contestações. 
O douto Juiz a quo, após rejeitar as preliminares argüidas pela CEF e excluir a União 
Federal da lide, julgou procedente  o pedido, concedendo os reajustes decorrentes dos 
percentuais de 70,28% e 84,32%, por entender existir direito adquirido aos índices de 
correção buscado pelos autores. Por fim, condenou a CEF na restituição das custas 
adiantadas pelos autores, bem como a pagar honorários advocatícios, fixados em  10% 
sobre o valor da causa. 
Irresignada, recorre a Caixa Econômica Federal  renovando as mesmas preliminares 
argüidas na defesa, além de invocar a prescrição qüinqüenal. No mérito, defende a 
legalidade dos critérios de remuneração dos saldos do FGTS e a inexistência de direito 
adquirido do autor no sentido de ter os seus saldos corrigidos pelo IPC. 
Oferecidas as contra-razões (fls. 138/151). 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Examino a argüição de ilegitimidade 
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passiva ad causam da CEF e tenho-a como improcedente. 
Com efeito, a CEF, tem legitimidade, pois lhe compete, unicamente, na qualidade de 
órgão gestor do sistema a assunção do encargo sobre os depósitos, não sendo a União 
litisconsorte necessária nas questões que envolvem pedido de correção monetária em 
FGTS.  
Trago ao conhecimento desta Corte, excerto de jurisprudência adotando o mesmo 
entendimento, verbis:  
"Processual Civil. Ação ordinária ajuizada contra banco depositário do FGTS. Correção 
monetária da conta vinculada. Ilegitimidade passiva. Consoante o disposto na legislação 
regulamentadora da matéria, cabe à CEF, na condição de gestora do FGTS e como 
sucessora do BNH, baixar normas estabelecendo os índices de correção monetária a 
incidir sobre os valores depositados nas contas vinculadas do referido fundo, cumprindo 
ao banco depositário tão-somente a fiel observância dos critérios estabelecidos. 
In casu, patente a ilegitimidade do Bradesco para figurar no pólo passivo da ação, 
porquanto só lhe cabe aplicar os índices bases de correção monetária fixados pela CEF. 
Recurso provido, por unanimidade."(AC un.  da 1a. T. do STJ - REsp 40.577-7/RJ - Rel 
Min. Demócrito Reinaldo - j. 05.09.94 - DJU  26.09.94, pp. 25.608/09) - In Repertório de 
Jurisprudência da IOB-1-1994- pag. 353. 
Com isso rejeito a preliminar. 
No tocante à inépcia da inicial por impossibilidade jurídica do pedido, também não merece 
amparo. 
Com efeito, a pretensão dos autores de submeterem à tutela jurisdicional o pedido de 
correção monetária pelo índice de inflação expurgado em suas contas fundiárias não é 
tolhida pelo ordenamento jurídico, e decorre naturalmente do exercício do direito público 
subjetivo de ação. 
Não vislumbrando qualquer impossibilidade jurídica, repilo também esta preliminar. 
Quanto à prescrição, suscitada nas razões da apelação, já tem entendido esta eg. Turma 
que prescreve em trinta anos o direito para a cobrança das diferenças do saldo de FGTS 
resultante da espiral inflacionária. 
A propósito, cuidando do tema e adentrando no mérito propriamente dito, em relação ao 
percentual de 70,28%, constato que esta egrégia Terceira Turma, recentemente,  já teve 
oportunidade de se pronunciar, quando do julgamento da Apelação Cível nº 70.108-CE, 
relatada pelo eminente Juiz Ridalvo Costa, cujo acórdão está assim ementado: 
"Ementa. Ação Ordinária. FGTS. Correção monetária. IPC de janeiro/89 - 70,28%. 
Cabimento. Prescrição. 
É trintenária a prescrição do direito à cobrança de diferenças de correção monetária 
incidentes sobre os saldos do FGTS. Precedentes. 
O saldo da conta deve ser efetivamente corrigido, sob pena de inferiorizar, cada vez mais, 
o FGTS como substitutivo das indenizações trabalhistas. 
Precedentes do Eg. STJ no sentido de ser cabível a incidência do índice de 70,28%, 
referente ao IPC de janeiro/89, nas contas vinculadas ao FGTS. 
Apelação dos autores em que pleiteam a aplicação do índice de forma integral, sem o 
abatimento do percentual de 22,9708% já creditados. Improcedência. 
Apelações às quais se nega provimento." 
(julgamento em 20.04.95, unânime). 
Entendo que as modificações no cálculo da correção monetária não poderiam afetar o 
direito adquirido do titular da conta vinculada ao FGTS e, assim, até o final de janeiro/89 
deviam prevalecer os critérios de atualização estabelecidos com base no IPC. 
No mesmo sentido, os julgamentos proferidos na AC nº 93.01.23715-6, Rel. Juiz Tourinho 
Neto,  e AC nº 3.01.181070, Rel. Juiz Vicente Leal, ambas da 3ªT. do TRF da 1ª Região, 
citados no referido voto. 
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Passo a examinar o tópico relativo ao percentual de 84,32%. 
Quando da introdução no universo jurídico da Medida Provisória nº 168, publicada em 
16.03.90, o IPC relativo ao período de 15 de fevereiro a 15 de março de 1990 já havia 
sido divulgado, de acordo com o art. 10, da Lei nº 7.730/89, in verbis: 
"O IPC, a partir de março de 1989, será calculado com base na média dos preços 
apurados entre o início da segunda quinzena do mês anterior e o término da primeira 
quinzena do mês de referência." 
Por sua vez, o art. 17, do suso transcrito diploma legal estabelecia: 
"Os saldos das cadernetas de poupança serão atualizados: 
I - no mês de fevereiro de 1989, com base no rendimento acumulado da Letra Financeira 
do Tesouro Nacional - LTN verificado no mês de janeiro de 1989, deduzido o percentual 
fixo de 0,5% (meio por cento); 
II - nos meses de março e abril de 1989, com base no rendimento acumulado  da Letra 
Financeira do Tesouro Nacional - LTN verificado no mês de janeiro de 1989, deduzido o 
percentual fixo de 0,5% (meio por cento), ou da variação do IPC, verificados no mês 
anterior, prevalecendo o maior; 
III - a partir de maio de 1989, com base na variação do IPC verificada no mês anterior."   
Doutra parte, a Lei nº 7.738, de 09.03.89, prescrevia: 
"Art. 6º. A partir de fevereiro de 1989, serão atualizados monetariamente pelos mesmos 
índices que forem utilizados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança: 
I - os saldos das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -FGTS, mantida a 
periodicidade trimestral." 
A Lei nº 7.839 (relativa unicamente ao FGTS), de 12.10.89, manteve a vinculação da 
correção monetária aos índices da poupanÞa, verbis: 
Art. 11. Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariametne, 
com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de 
poupança, e capitalizarão juros de 3% a.a. (três por cento). 
No entanto, modificou a periodicidade para contabilização, que antes era trimestral, 
conforme se vê: 
"Art. 11. § 1º. Até que ocorra a centralização prevista no item VI, do artigo 5º, a 
atualização monetária e a capitalização de juros correrão à conta do Fundo, e o 
respectivo crédito será efetuado na conta vinculada no primeiro dia útil de cada mês, com 
base no saldo existente no 1º (primeiro) dia útil do mês anterior, deduzidos os saques 
ocorridos no período." 
Isto quer dizer, os saldos de depósitos apurados no dia primeiro de determinado mês 
sofreria a incidência dos juros no primeiro dia útil do mês seguinte. Por exemplo, 
depósitos relativos ao dia 01.10.89 seriam corrigidos em 01.11.89. 
Ressalte-se que, a modificação da periodicidade não influiu na maneira de apurar-se a 
correção monetária. 
Na prática, como não havia ainda sido alterada a fórmula para os rendimentos da 
poupança, isto é, com base no IPC (Lei nº 7.730/89, art. 17, inciso III), os saldos de 
depósitos do dia 1º de março sofreria a incidência da variação do IPC encontrado entre 
15.02.90 e 15.03.90 - no caso, de 84,32% - a serem contabilizados em 01.04.90. 
Ora, a conta do autor estando sob á égide do direito adquirido,  não poderia ser alcançada 
pelas mudanças abruptas ocasionadas pela edição da Medida Provisória nº 68, de 
16.03.90, que estabeleceu: 
"Art. 6º. Os saldos das cadernetas de poupança serão convertidos em cruzeiros na data 
do próximo crédito de rendimento, seguindo a paridade estabelecida, no § 2º do artigo 1º, 
observado o limite de NCz$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzados novos). 
1º omissis 
§ 2º. As quantias mencionadas no parágrafo anterior serão atualizadas monetariamente 
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pela variação do BTN Fiscal, verificada entre a data do próximo crédito de rendimento e a 
data da conversão, acrescidas de juros equivalentes a 6% (seis por cento) ao ano ou 
fração pro rata." 
É evidente que a nova sistemática introduzida pela MP, depois convertida na Lei nº 
8.024/90, regeria os novos depósitos a partir de sua vigência e não àqueles que estavam 
em face de completar o ciclo contratual, em homenagem ao pactum sunt servanda. 
A propósito, a eg. Segunda Turma,  por unanimidade, ao julgar a AC 43.834-RN,  da qual 
foi relator o em. Juiz José 
Delgado, cuidando de matéria idêntica, decidiu: 
"Ementa: Administrativo. FGTS. Correção monetária. IPC de 84,32%, De Março/90. 
Direito adquirido ao reajuste das contas vinculadas.  
1. Preliminar de ilegitimidade passiva da Caixa Econômica rejeitada. 
2. A legislação revogada pela nova norma jurídica (Lei nº 8.030/90) dispunha ser o IPC o 
índice de atualização monetária do FGTS, Fundo de Participação PIS/PASEP e das 
contas de poupança, o que era apurado no período compreendido entre o 16º dia de um 
mês e o 15º dia do mês subseqüente. Com isso,evidente se tornou o direito adquirido dos 
titulares das contas vinculadas do FGTS ao cálculo de seus rendimentos, com base no 
índice apurado do IPC de março/90, que foi de 84,32%. 
3. As razões postas no respeitável voto do eminente Ministro Octávio Gallotti, as quais 
tenho seguido em minhas decisões, são alusíveis à inexistência de direito adquirido ao 
reajuste de 84,32% na remuneração dos servidores públicos, os quais tinham legislação 
própria que dispunham sobre a política salarial. Enquanto que a matéria sub examem 
cuida, unicamente, da correção monetária, advinda do desgaste da moeda, face à 
famigerada e incansável  inflação que assolava o país nos idos iniciais de 1990. E, como 
de todos é sabido e conhecido, o índice oficial que determinava a correção monetária à 
época era o IPC, que foi fixado pelo órgão competente em 84,32%, fator esse que não se 
pode extirpar. 
4. Não se pode tangenciar para querer excluir a correção monetária pleiteada do FGTS, 
haja vista que o seu índice reajustador era, à época, idêntico ao índice reajustador da 
caderneta de poupança. 
5. Direito adquirido perfeito e concretizado, pelo que não há que se falar em retroatividade 
da lei nova. 
6. Aplicação do índice de 84,32%, apurado a título de IPC, no mês de março/90, às 
contas vinculadas do FGTS. 
7. Apelação provida." 
(julgamento em 12.04.94). 
Como bem asseverou o eminente relator em seu voto, "não se pode tangenciar para 
querer excluir a correção monetária pleiteada do FGTS, haja vista que o seu índice 
reajustador era, à época, idêntico ao índice reajustador da caderneta de poupança." 
Com essas considerações, e à vista dos precedentes, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 82.090-RN  

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelado: PAULO HOLANDA PAZ 
Advogados: DRS. JOSÉ GONÇALVES DE QUEIROZ E OUTROS (APTE.) E  

JOVENTINA SIMÕES OLIVEIRA (APDO.) 
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EMENTA 

Previdenciário. Processual Civil. Dependência econômica. Justificação judicial. Princípio 
do livre convencimento motivado. Dependência reconhecida. Inclusão como dependente 
de beneficiário da Previdência Social. 
1. Estando devidamente comprovada a dependência econômica de menor, por provas 
material e/ou testemunhal, cabível é a inclusão como dependente de beneficiário da 
Previdência Social. 
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, 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, 27  de fevereiro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente, em exercício, e Relator 
 
RELATÓRIO  

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: O Instituto Nacional do Seguro Social  apela da 
decisão do MM. Juiz monocrático que julgou  procedente a ação em favor de Paulo 
Holanda Paz, aposentado da Previdência Social, no sentido de declarar a existência de 
dependência econômica do menor Nithael Pereira Filho em relação ao autor, bem como 
determinar ao INSS que proceda à inscrição do referido menor como dependente do 
acionante.  
A autarquia federal pugna pela reforma da sentença, alegando que o autor não 
comprovou a dependência econômica, razão pela qual defende a reforma da decisão de 
1º Grau, de modo que seja julgado improcedente o pedido apelado. 
Contra-razões.  
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Trata-se de apelação do INSS contra 
decisão do MM. Juiz monocrático que julgou  procedente a ação, no sentido  de declarar a 
existência de dependência econômica do menor Nithael Pereira Filho em relação ao 
autor, bem como determinar ao INSS que proceda à inscrição do referido menor como 
dependente do acionante.    
A autarquia federal alega, em suas razões de recurso, que, nos termos do art. 179 do 
Decreto nº 611/92, a justificação judicial, no caso de prova de dependência econômica, 
somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo 
admitida prova exclusivamente testemunhal e, não tendo apresentado o autor provas 
robustas a caracterizar a dependência econômica, não poderia ser o menor inscrito como 
dependente de aposentado da Previdência Social.   Versando o fundamento do recurso 
da autarquia-ré  apenas nas provas apresentadas pela parte autora, convém as 
discriminarmos: 1. Extratos de pagamentos de benefícios de Paulo Holanda Paz e 
declaração do INSS, comprovando o vínculo do autor com a Previdência Social, na 
qualidade de aposentado (fls. 07 e 11); 2. Certidão de nascimento do menor Nithael 
Pereira Filho, nascido em 06.07.82, de modo a comprovar a relação de parentesco (neto) 
com o autor (fls.08); 3. Declaração do Centro de Educação Integrada Ltda., afirmando que 
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o autor é responsável pelo pagamento da anuidade escolar do menor (fls.09); 4. Contrato 
realizado entre o Centro de Educação Integrada Ltda. e o autor referente ao Termo de 
Acordo-Ano 1994 (fls.10); 5.Declaração da esposa do autor, também aposentada, 
concordando com a inscrição do menor na qualidade de dependente do avô (fls.12); 6. 
Arrolamento de três testemunhas e dos pais, afirmando a dependência econômica do 
menor em relação ao autor, posto que este último custeava as despesas do neto com 
educação, alimentação, medicamentos e roupas.   
Das provas acima mencionadas, observa-se que não foi apenas de provas testemunhais 
que se valeu o MM. Juiz monocrático para reconhecer a dependência econômica do 
menor Nithael Pereira Filho em relação ao seu avô, mas também de prova material, como 
a declaração e contrato da instituição de ensino em que estudava o menor, confirmando 
que as despesas de educação eram custeadas pelo autor, e, mesmo que fosse formado o 
seu convencimento apenas de provas testemunhais, não invalidaria tal reconhecimento, 
pois, caso contrário, estaríamos retirando do julgador a possibilidade de, diante das 
provas, sejam elas materiais ou testemunhais, proferir decisão segundo seu livre 
convencimento motivado, negando, assim, vigência ao art. 131 do CPC, e ao art. 5º, 
inciso XXXV, da Carta Magna, cuja dicção, ipisis literis, transcrevo: "Art. 131 do CPC. O 
juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos 
autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos 
que lhe formaram o convencimento". "Art. 5º, XXXV, da CF/88. A lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". 
Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.   
É o meu voto.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 83.734-PE  

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelantes: JOSÉ LAGRECA NETO E CÔNJUGE 
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Advogados: DRS. ALEXANDRE N. PALMEIRA E OUTROS (APTES.) 
 
EMENTA 

Civil. Ação Civil Pública. Agressão ao meio ambiente. Aterramento e construção de muro 
de arrimo em área de uso comum do povo. Ilegalidade. Sentença mantida. 
1. O aterramento e a contrução de muro de arrimo em bem público de uso comum do 
povo, de forma a dificultar o acesso à praia, além de modificar as características da 
paisagem do local, constituem violação à legislação (Lei nº 7.661/81), impondo-se a 
condenação dos responsáveis a restabelecerem a situação da coisa ao seu estado 
anterior. 
2. Comprovação da ilegalidade cometida e da responsabilidade dos réus, que não foi 
contestada, através de ampla prova pericial. 
3. Apelo improvido. 
 
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.  
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Recife, 6 de fevereiro 1996 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de apelação de sentença que julgou 
procedente a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra José 
Lagreca Neto e seu cônjuge, condenando os ora apelantes no desfazimento das obras de 
sua responsabilidade, quais sejam, movimentação de terra e construção irregular de um 
muro de arrimo na praia denominada Pedra de Xaréu, no Município do Cabo - PE. 
Alegam, em síntese, os apelantes que, conforme exame pericial efetuado no terreno em 
questão, a vegetação existente no local era de pequeno porte, de forma que não procede 
a alegação de ofensa ambiental em razão do mencionado aterro. Já no que diz respeito 
ao muro de arrimo, que não foi concluído, sustentam não ter acarretado ofensa ou 
prejuízo à situação marítima, visto ter obedecido aos parâmetros corriqueiros de tantos 
outros que se encontram construídos na orla marítima, não tendo o mesmo dificultado o 
acesso de pessoas à beira-mar. 
Nas contra-razões, o órgão ministerial requereu a manutenção da decisão impugnada, 
porquanto exarada em perfeita consonância com as provas produzidas e a legislação 
pertinente. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A ação civil pública, intentada pelo Ministério 
Público Federal, cuja decisão está sendo reapreciada neste momento por esta Egrégia 
Turma, originou-se em razão da prática de atos, por parte dos réus, ora apelantes, tidos 
como nocivos ao meio ambiente, à estética e à paisagem, bem como à afetação 
constitucional da praia como bem público de uso comum do povo. 
Os referidos atos, que ensejaram a interposição da presente ação, foram basicamente 
dois: a movimentação de bancos de areia e aterramento, ocasionando o encobrimento da 
vegetação nativa e a contrução de um muro de arrimo, na Praia Pedra de Xaréu, em área 
de uso comum do povo. 
Ao decidir a questão, o MM. Juiz de Primeiro Grau assim se posicionou: 
"Todo o intento conservacionista reclamado na actio dirige-se aos arrimos marítimos 
desautorizadamente edificados na área, com o suposto emprego de material oceânico 
(arrecifes encontrados na própria praia), à mobilização ilegal de bancos de areia e 
aterramento encobridor da vegetação nativa, destruindo-a, inviabilizando o acesso à praia 
por parte de populares e desfigurando o estado natural imemorialmente fincado pela 
própria natureza. Sobre tudo isso, a documentação originalmente acostada à inicial de fls. 
(registros fiscais da Polícia Ambiental, plantas e fotografias), tanto conferiram 
plausibilidade ao juízo de admissibilidade da actio quanto se demonstraram compatíveis 
com o que, afinal, descreveu-se em peritagem oficial (fls. 88/96), salvo por um único 
aspecto: os arrimos marítimos não foram edificados com emprego de material oceânico 
da área, pois este material não se compõe dos mesmos elementos geológicos 
encontrados na edificação (volcanic rocks), nem os arrecifes (beach rocks) teriam sido 
maltratados. Fora desse aspecto particular, crível de ter sido incompreendido, pelas 
circunstâncias aventadas na inicial, resta induvidoso que, sem amparo de qualquer estudo 
oficial de impacto ambiental (RIMA), nem de qualquer autorização legal e bastante, os 
réus se conduziram de maneira incomum no processo de degeneração, ainda que tópica, 
do meio em que se situa a sua propriedade. A simples clandestinidade - não controvertida 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

- das obras em comentário, portanto, sem viés responsável, conotam essa perspectiva 
inafastável que sujeita os réus às repercussões da legislação pertinente. 
Seguramente, contituem-se confessos, pois que admitiram, na contestação, os pontos de 
fato sobre os quais, no essencial, se assenta a causa em exame, embora se lhes 
conferindo versão realmente inaceitável, pois virtualmente descomprometida com os altos 
propósitos da ordem jurídica na proteção dos interesses difusos da sociedade, justamente 
para gerar as condições mínimas da qualidade de vida para as atuais e futuras gerações 
(art. 225 da Constituição Federal). Nesse sentido, não opera qualquer convencimento que 
se imponha como mais favorável aos réus a insinuação da menor importância sobre os 
estragos que praticaram na área, ainda que sob o argumento do combate à erosão do 
mar ou mesmo das chuvas (o que se agrava diante da clandestinidade antes não 
mecionada).  
O problema do meio ambiente é global, não admite filigranas interpretativas, pois suas 
repercussões são, como o assevera o Prof. Roberto Armando Ramos de Aguiar, 
'totalizadoras'(...). Embora legítima a resistência processual, eis que, inclusive, os réus 
não causaram maiores embaraços à execução de providência liminar estabelecida nos 
prolegômenos da presente causa, resulta evidente que o intento recorre a um propósito 
menos solidário e mais mesquinho que avilta o sentido da própria convivência social, pela 
exigência de uma necessária consciência ecológica que parece faltar àqueles. 
A tutela jurídico-constitucional do meio ambiente não pode faltar, porém, a este anseio já 
tardio, mas bem representado na propositura em exame. O equilíbrio ecológico é um bem  
maior que transcende aos interesses patrimoniais episódicos e individuais, os quais 
devem ceder ao espaço do interesse coletivo para que se racionalize o permanente uso 
da natureza que nos circunda a todos, esperando-se sinceramente que às futuras 
gerações também. 
Estou plenamente convencido, portanto, a tudo o que se deduziu nos autos, que houve de 
parte dos réus atitude de degradação ambiental na área de sua propriedade, ou que eles 
representam, e adjacências de uso comum na Praia do Xaréu, comportando reparação. 
Tal reparabilidade decorre do estado e das circunstências das obras predatórias que até 
então vinham sendo executadas. Certo que os arrecifes não foram, inobstante, 
destruídos, a tudo sendo possível reverter, sob as cominações legais. Comporta aos réus, 
como donos das malsinadas obras, ora em destaque, repor ao estado anterior as 
condições paisagísticas e topográficas encontradas ao início de tais obras de fato ilegais, 
seja por falta de permissão administrativa, seja por atentarem contra o meio ambiente do 
lugar. 
Isto posto e nos termos do art. 11 da Lei nº 7.347/85, julgo procedente o pedido 
mandamental-reparatório contido na petição inicial de fls. para condenar os réus no inteiro 
desfazimento das obras de sua responsabilidade no lote nº 11, quadra 100, do 
Loteamento Itapuama, Praia do Xaréu, Cabo de Santo Agostinho, e cercanias de uso 
comum (aterro, muros de arrimo etc...), até o perfeito restabelecimento do status quo ante 
ambiental da área, inclusive com o livre acesso à praia por populares que por ali queiram 
transitar (art. 10, Lei nº 7.661/88) (...)". 
Não merece reparo a douta decisão monocrática. Realmente, examinando os laudos 
periciais acostados às fls. 88, constato, em primeiro lugar, que o muro de arrimo, cuja 
construção foi apenas iniciada, se encontra fora dos limites do terreno de propriedade dos 
apelantes, assim como parte do aterro. Descabe, portanto, a alegação de afronta ao 
direito de propriedade, formulada pelos apelantes. Por outro lado, improcede também a 
alegação de que o terreno se encontrava ameaçado de erosão marinha, porquanto o 
perito oficial, em resposta ao quinto quesito, formulado pelos próprios réus, esclareceu 
que "a área não está sujeita a processo de erosão marinha", sendo "importante referir que 
o muro de arrimo foi edificado no domínio marinho, dentro da zona entre marés. Dessa 
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forma, as águas que batem sobre ele se devem à invasão do muro em área sujeita à ação 
das marés", sendo tal opinião corroborada pelo perito assistente, indicado pelos 
apelantes.Instado ainda para dizer se as obras realizadas foram ofensivas ao meio 
ambiente, à estética ou à paisagem, na conformidade da legislação pertinente, respondeu 
afirmativamente o perito oficial, justificando que "o muro impede o livre vai e vem das 
marés, bem como dificulta o acesso do público à praia, por se encontrar fora dos limites 
do terreno, em área de domínio marinho, e o aterro por encobrir também a vegetação 
nativa que estava fora dos limites do lote". 
A Lei nº 7.661, de 16.05.88, em seu art. 10, dispõe o seguinte: 
"Art. 10. As praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado, sempre, 
livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido, ressalvados os 
trechos considerados de interesse da Segurança Nacional ou incluídos em áreas 
protegidas por legislação específica. 
§ 1º - Não será permitida a urbanização ou qualquer forma de utilização do solo na Zona 
Costeira que impeça ou dificulte o acesso assegurado no caput deste artigo. 
§ 2º - A regulamentação desta lei determinará as características e as modalidades de 
acesso que garantam o uso público das praias e do mar. 
§ 3º - Entende-se por praia a área coberta e descoberta periodicamente pelas águas, 
acrescida da faixa subseqüente de material detrítico, tal como areias, cascalhos, seixos e 
pedregulhos, até o limite onde se inicie a vegetação natural, ou, em sua ausência, onde 
comece um outro ecossistema". 
Resta induvidoso, portanto, que a construção do muro de arrimo, tendo dificultado a 
passagem dos transeuntes, por ocasião das marés altas, violou o mencionado dispositivo 
legal; da mesma forma, o aterramento, na medida em que modificou as características da 
paisagem do local, que, ressalte-se, é bem de uso comum do povo, constituiu-se também 
numa ilegalidade, impondo-se a condenação dos réus, nos moldes do pedido. 
Com estes simples adendos, acompanho integralmente o posicionamento adotado pelo 
MM. Juiz de Primeiro Grau, que examinou percucientemente a questão, e nego 
provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 83.868-PB 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA  
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelado: DOMINGOS GONÇALVES CALHEIROS DE CARVALHO 
Advogados: DRS. JARBAS DE SOUZA MOREIRA E OUTROS (APTE.) E  

JOÃO CAMILO PEREIRA E OUTRO (APDO.)    
 
EMENTA 

Previdenciário.  Correção monetária. Índices. UFIR. Específico a créditos tributários. 
Súmula nº 71 - extinto TFR. Indexação pelo salário mínimo. Inaplicabilidade. Aplicação da 
Lei  nº 6.899/81. Indexação de  índices contemporâneos. 
1. Quando da incidência da correção monetária de débitos previdenciários,  atualiza-se a 
dívida a partir do seu vencimento,  aplicando-se a Lei nº 6.889/81, observando-se, porém, 
na ausência da publicação destes índices oficiais, a aplicação do IPC por retratar a 
inflação real  do período, até a vigência da Lei nº 8.213/91, com a incidência, in posteriori, 
dos índices contemporâneos (INPC, IRSM, URV, IPC-r e INPC). 
2. A UFIR é um índice específico para correção de créditos tributários, não se aplicando, 
pois, à correção de natureza previdenciária, principalmente quando existe índice 
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específico estabelecido por lei.     
3. A Medida Provisória nº 542/94, reeditada e transformada na Lei nº 9.069, de 29.06.95, 
não revogou o disposto no art. 20 da Lei nº 8.880, de 27.05.94, de modo a determinar a 
incidência da UFIR para fins de atualização dos débitos previdenciários, determinando a 
sua aplicação apenas para créditos junto ao INSS.  
4. A Medida Provisária nº 1.053, de 30.06.95, reeditada até 11.02.96, extinguiu o IPC-r 
como  índice de atualização, para fins de correção monetária,  determinando em seu 
parágrafo 3º, art. 8º, a substituição do IPC-r pelo INPC  para os fins previstos no parágrafo 
6º do art. 20 e no parágrafo 2º do art. 21, ambos da Lei nº 8.880, de 1994.   
5. Apelação parcialmente 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 parcial 
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, 27  de fevereiro  de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente, em exercício, e Relator 
 
RELATÓRIO  

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: O Instituto Nacional do Seguro Social apela da 
decisão do MM. Juiz monocrático que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão 
de benefícios de Domingos Gonçalves Calheiros de Carvalho, aposentado da Previdência 
Social, condenando o INSS a reajustar os benefícios do autor, nos termos da Súmula nº 
260 do ex. TFR, aplicando-se, a partir de junho de 1994, a atualização monetária pela 
variação da UFIR, se houver, nos termos do contido na Medida Provisória nº 542/94, 
reeditada sob os nºs 566 e 596/94. A autarquia federal insurge-se contra a aplicação da 
correção monetária, a partir de junho de 1994, pela variação da UFIR, pelo fato de não 
estar em conformidade com a lei e com a jurisprudência que regem a matéria.  
Sem contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): A autarquia federal apela de decisão 
que concede a incidência da UFIR a partir de junho de 1994, como índice de correção 
monetária, defendendo que a partir de 01.07.94 o índice seria o IPC-r. Ao analisarmos as 
principais normas que regem as correções monetárias de parcelas pagas em atraso, de 
débito previdenciário, devemos destacar que existem três tipos  de atualização, quais 
sejam:  1 -  Atualização das prestações continuadas de benefícios da Previdência Social, 
similar a um reajuste salarial, de modo a manter o poder aquisitivo do benefício; 2 - 
Correção monetária dos salários-de-contribuição que irão constituir o salário-de-benefício 
e, conseqüentemente, a renda mensal inicial; 3 - Correção monetária em decorrência de 
decisão judicial, como uma forma de manutenção do valor real da moeda, das prestações 
que deveriam ter sido pagas em dada época e, em virtude do transcurso do tempo, a 
condenação com referência em simples valor nominal iria retirar o poder aquisitivo do 
valor a ser percebido. 
As normas que se referem às atualizações acima especificadas mereceram tratamento 
diferenciado, não só quanto à legislação, mas também quanto ao entendimento 
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jurisprudencial, razão pela qual não se pode aplicar índices de atualização previstos para 
reajuste salarial das prestações continuadas com aqueles aplicados  para a correção dos 
salários-de-contribuição  especificados pelas Leis dos Planos de Custeio e Benefício, com 
as destinadas  à correção de débitos judiciais. Registro, portanto, as normas específicas 
para a correção monetária de débitos previdenciários: - Súmula nº 71 do ex. TFR, até a 
vigência da Lei nº 6.889/81: a correção monetária incide sobre as prestações de 
benefícios previdenciários em atraso, observado o critério do salário mínimo vigente na 
época da liquidação da obrigação - Lei nº 6.899/81 -, que determina a aplicação da 
correção monetária  nos débitos oriundos de decisão judicial, determinando, através do 
Decreto nº 86.649, de 25.11.81, a incidência da OTN, devendo-se, entretanto, atualizar a 
dívida a partir do seu vencimento; a jurisprudência vem se firmando no sentido de, na 
espécie,  atualizar a dívida utilizando-se como indexadores inflacionários os mesmos 
trazidos pela Lei nº 6.899/81, porque específica para atualização dos débitos oriundos de 
decisão judicial.  
Nos termos do art. 1º,  a correção incide sobre qualquer débito resultante de decisão 
judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios. Cumpre observar que, na 
ausência da publicação dos índices da Lei nº 6.899/91, é utilizado como indexador o IPC, 
Índice de Preços ao Consumidor. Neste sentido, Embargos de Divergência no REsp. 
44.317-8/SP, Rel. Min. José de Jesus Filho:  "Embargos de Divergência. IPC. É devida a 
incidência do IPC nos débitos judiciais. Embargos de Divergência recebidos. STJ 
25.05.95". 
É uníssona a jurisprudência no Egrégio STJ, no sentido de que é correta a inclusão, nos 
cálculos de liquidação, dos índices correspondentes às inflações ocorridas nos meses de 
janeiro de l989 (70,28%), março (84,32%), abril (44,18%), maio de l990 (7,87%) e 
fevereiro de l991 (21,87%), devendo-se acrescentar que somente  utilizando-se o IPC 
(que reflete a real inflação dos respectivos períodos), poder-se-á atualizar o valor devido. 
(REsp 33.450-4 SP - Rel. Min. José de Jesus Filho;  REsp 25.952-0-SSPS - Theotonio 
Negrão. 26ª edição, nota ao art. 1º da Lei 6.899/81, fls. 1366). 
É de se observar que o Egrégio STJ uniformizou jurisprudência, em Corte Especial, para 
fixar o índice referente a janeiro/89 em 42,72% (RSTJ 22/164, 28/227, 29/528, 31/57);  
ressaltando, contudo, tal entendimento, quando se tratar de dívida de caráter alimentar, 
quando a correção deve ser plena, integral, e, neste caso, o percentual é de 70,28%. 
REsp 21.040-2-SP. RSTJ  34/470; REsp 14.757-SP, DJU 03.2.92.     
Sendo a UFIR índice específico para a correção de créditos tributários, não pode ser 
aplicado na correção de débitos previdenciários, posto que não foi assim ordenado pela  
Medida  Provisória nº 542/94, reeditada e transformada na Lei nº 9.069, de 29.06.95, que, 
por sua vez, não revogou o disposto no art. 20 da Lei nº 8.880, de 27.05.94, nem 
tampouco determinou a incidência da UFIR para fins de atualização dos referidos débitos. 
E, uma vez que a Medida Provisória nº 1.053, de 30.06.95, reeditada até 11.02.96, ao 
extinguir o IPC-r como  índice de atualização, para fins de correção monetária, determinou 
em seu parágrafo 3º, art. 8º, a substituição do IPC-r pelo INPC,  para os fins previstos no 
parágrafo 6º do art. 20 e no parágrafo 2º do art. 21, ambos da Lei nº 8.880, de 1994, não 
se pode aplicar outro índice que não seja o INPC a partir de julho/95. Assim sendo,  não 
havendo lacuna da lei, no que se refere ao índice para fins de atualização dos débitos 
previdenciários, não se pode integrar o texto legal, aplicando-se o princípio da isonomia, 
sob o entendimento de que por ser a UFIR o índice aplicado para atualização dos créditos 
tributários deve ser também o mesmo índice utilizado para a correção dos seus débitos, 
pois, assim procedendo, estaremos alterando os termos de dispostivo legal, ou seja, 
legislando, função esta não permitida ao Judiciário. Em tal sentido, são as decisões 
abaixo: 
TRF - 2ª Região 
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"Agravo de Instrumento nº 94.0215580-5-RJ, publicado em 13.06.95. EMENTA: I - 
Previdenciário. Revisão de benefício. Cálculos de liquidação. 
-  Na elaboração dos cálculos deve ser aplicado o disposto na Súmula nº 260 do ex. TFR, 
em consonância com o art. 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
Inaplicável a UFIR. 
II - Agravo provido. Decisão reformada. Decisão: unânime. 
Relator: Juiz Frederico Gueiros". 
TRF - 4ª Região 
"AC nº 0403782/94, publicado em 10.11.94. EMENTA: Previdenciário. Reajuste de 
benefícios. Liquidação de sentença. 
1. Observância da Súmula 260 do extinto TFR. 
2. Aplicação das Súmulas 15 e 17 deste TRF.  
3. A utilização da UFIR está restrita à atualização de dívidas de natureza fiscal. O 
indexador correto, no caso, é o INPC. 
4. Apelação parcialmente provida. Relator: Juiz Fábio B. da Rosa". 
Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação, no sentido de que não seja aplicada a 
UFIR como índice de correção monetária, obedecendo-se, entretanto, à forma de 
atualização acima discriminada. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 84.229-CE  

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelantes: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS E FRANCISCO IVO 

PEREIRA SÁ 
Apelados: OS MESMOS 
Advogados: DRS. ALEXANDRE MEIRELES MARQUES E OUTROS E LUIZ CRESCÊNCIO 

PEREIRA JÚNIOR E OUTROS 
 
EMENTA 

Constitucional. Previdenciário. Art. 201, V, da CF. Dispositivo auto-aplicável. Correção 
monetária. Súmula nº 71 - extinto TFR. Indexação pelo salário mínimo. Inaplicabilidade. 
Aplicação da Lei  nº 6.899/81. Indexação de índices contemporâneos. Honorários 
advocatícios. Inteligência do § 4º, art. 20, do CPC. Juros de mora. Termo inicial. Natureza 
alimentar. Devidos desde o débito. 
1. As normas de direito constitucional não são auto-executáveis apenas quando não for 
possível a sua aplicação imediata. Havendo, entretanto, conteúdo suficientemente 
explicíto na definição dos interesses nelas regulados, negar a sua efetividade seria admitir 
a inconstitucionalidade por omissão. 
2. Estão suficientementes explícitos no art. 201, V, a mens legis e legislatoris, no sentido 
de garantir ao cônjuge ou companheiro e dependentes o direito à pensão por morte do 
segurado, não disciplinando de forma diversa o art. 74 da Lei nº 8.213/91, vinculado que 
estava a este objetivo. 
3. A Súmula nº 71 - ex. TFR, no que se refere à indexação pelo salário mínimo, não se 
aplica na correção de dívidas posteriores à CF de 88, tendo em vista vedação do art. 7º, 
IV, do mesmo Texto Constitucional, aplicando-se a Lei nº 6.899/81 desde o vencimento da 
dívida até o advento da Lei nº 8.213/91 e, posteriormente, os índices de correção 
contemporâneos a cada época. 
4. Quando vencida a Fazenda Pública, regem-se os honorários advocatícios pelo disposto 
no § 4º do art. 20 do CPC. 
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5. Os juros de mora, quando incidentes em benefícios previdenciários, por serem  tais 
benefícios de natureza alimentar, são devidos desde o débito. Precedentes. 
6. Improvimento da apelação do INSS e provimento da apelação da parte autora. 
 
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 do INSS e dar provimento à apelação da parte autora, nos termos 
do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas, que ficam fazendo 
parte integrante do presente julgado. 
Recife, 13  de fevereiro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: O Instituto Nacional do Seguro Social e a parte 
autora apelam  da decisão do MM. Juiz monocrático que julgou procedente o pedido de 
revisão de concessão de pensão em favor de Francisco Ivo Pereira Sá, nos termos do art. 
201, V, da Carta Magna, por considerá-lo dispositivo auto-aplicável, com a incidência de 
juros de mora e correção monetária, nos termos da Súmula nº 71 do ex. TFR, desde as 
respectivas datas que se tornaram devidas até o ajuizamento da ação e, daí em diante, 
de acordo com a Lei nº 6.899/81, arbitrando os honorários advocatícios em 5% do valor 
da causa.  
A autarquia federal alega em suas razões que o art. 201, V, da Constituição Federal, não 
seria norma auto-executável, em virtude do constituinte o ter remetido aos termos da lei, 
solicitando, portanto, a reforma  da sentença, posto que apenas com a promulgação da 
Lei nº 8.213/91 é que os cônjuges passaram a ter garantido o direito à pensão.  
A parte autora pugna pela reforma da sentença no sentido de que sejam arbitrados os 
honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação. 
Contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Trata-se de apelação do INSS e da 
parte autora contra decisão do MM. Juiz monocrático que  julgou parcialmente procedente 
o pedido de concessão de pensão em favor do cônjuge da instituidora, sob fundamento 
de que o art. 201, V, da Constituição Federal, seria dotado de efetividade imediata.  
A autarquia federal se insurge contra a auto-aplicabilidade do referido dispositivo 
constitucional, sob a alegação de que, uma vez que o constituinte determina no   caput do 
referido artigo  que o mesmo seria observado nos termos da lei, estaria caracterizada a 
sua dependência de regulamentação.  
A parte autora, por sua vez, insurge-se contra a condenação dos honorários advocatícios, 
de modo que seja observado o percentual de 10% sobre o valor da condenação.    
Uma vez considerados auto-aplicáveis os princípios previstos pelos parágrafos 5º e 6º do 
art. 201 da Constituição Federal de 1988, bem como o art. 202 da referida Carta, mesmo 
constando no caput dos referidos artigos que os mesmos seriam observados nos termos 
da lei, não foi tal expressão que distinguiu   a auto-executoriedade dos referidos 
comandos, mas sim a importância e o sentido social da lei, principalmente por tratarem de 
matéria relativa à Previdência Social, cujas conquistas e direitos corresponderam a uma 
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evolução na história das Constituições, não podendo, assim,  estes direitos básicos e 
claramente expostos ficarem à mercê de regulamentos, que iriam repetir a sua essência, 
para só assim se tornarem efetivos.    
Sendo uma Lei Maior, fundamental e originária na hierarquia das leis, é sabido de todos  
que a Carta Magna não pode preocupar-se em estabelecer detalhes de 
operacionalização, devendo-se, entretanto, distinguir quando as regulamentações 
destinam-se a meros detalhes e quando complementará a norma, acrescentando-lhe algo 
de novo no que se refere à idéia principal. Logo, se a norma afirma que o cônjuge faz jus 
ao benefício de pensão, tal comando é imediato, não podendo um decreto ou lei em 
vigência excluir tal direito. 
Tal posicionamento é reinante na jurisprudência dos Tribunais Regionais, conforme 
decisões abaixo transcritas: 
TRF - 2ª região 
"Apelação Cível nº 0203771/94, publicado em 24.11.94. EMENTA: I - Administrativo e 
Previdenciário. Obtenção de benefício. Companheiro de ex-segurada. O comando do art. 
201, V, da Constituição Federal, conferiu ao cônjuge o direito de pensão por morte do 
segurado, seja ele homem ou mulher. Trata-se de norma de eficácia plena, de aplicação 
imediata, não necessitando de qualquer regramento infraconstitucional para lhe 
esclarecer o conteúdo.  Encontrando-se o pedido ao abrigo da justiça gratuita, descabe o 
ônus da sucumbência.   
II - Apelação provida. Sentença reformada para julgar procedente o pedido. Relator: Juiz 
Frederico Gueiros. Decisão: unânime". 
TRF - 4ª Região 
"Apelação Cível nº 0420235/94, publicado  em 31.05.95. 
EMENTA: Previdenciário. Pensão por morte pleiteada pelo marido. Óbito posterior à 
Constituição Federal, porém anterior à Lei nº 8.213/91. 
1. Faz jus o marido à concessão do benefício de pensão por morte da esposa, se o óbito 
desta ocorreu após a vigência da Constituição Federal de 1988. 
2. Apelação provida.  
Relatora: Juíza Ellen Gracie Northfleet. Decisão: unânime". 
TRF - 5ª Região 
"Apelação  em Mandado de Segurança nº 0504958-0/91, publicado em 13.03.92 
EMENTA: Previdenciário. Pensão por morte da esposa. Direito reconhecido no art. 201, 
V, da Constituição Federal. Auto-aplicabilidade, dada a desnecessidade de qualquer 
detalhamento para a execução. Superveniência da Lei nº 8.213/91. Incidência que cumpre 
ao Juiz levar em conta (art. 462, CPC), quando não importa em alteração da causa. Apelo 
e remessa improvidos. Relator: Juiz Lázaro Guimarães".  
No tocante aos honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, aplica-se o 
disposto no § 4º do art. 20 do CPC, observando-se, entretanto, o disposto nas alíneas "a", 
"b" e "c" do § 3º do referido artigo. Em virtude da natureza da matéria, arbitro o percentual 
de honorários em 10% sobre o valor da condenação. Quanto à condenação da incidência 
da correção monetária, a jurisprudência vem se firmando no sentido de, na espécie,  
atualizar a dívida utilizando-se como indexadores inflacionários os mesmos trazidos pela 
Lei nº 6.899/81, porque específica para atualização dos débitos oriundos de decisão 
judicial. Nos termos do art. 1º,  a correção incide sobre qualquer débito resultante de 
decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios. 
Cumpre observar que, na ausência da publicação dos índices da Lei nº 6.899/91, é 
utilizado como indexador o IPC, Índice de Preços ao Consumidor. Neste sentido, 
Embargos de Divergência no REsp 44.317-8/SP, Rel. Min. José de Jesus Filho: 
"Embargos de Divergência. IPC. É devida a incidência do IPC nos débitos judiciais. 
Embargos de Divergência recebidos. STJ, 25.05.95".    
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É uníssona a jurisprudência no Egrégio STJ, no sentido de que é correta a inclusão, nos 
cálculos de liquidação, dos índices correspondentes às inflações ocorridas nos meses de 
janeiro de l989 (70,28%), março (84,32%), abril (44,18%), maio de l990 (7,87%) e 
fevereiro de l991 (21,87%), devendo-se acrecentar que somente  utilizando-se o IPC (que 
reflete a real inflação dos respectivos períodos), poder-se-á atualizar o valor devido. 
(REsp 33.450-4 SP - Rel. Min. José de Jesus Filho;  REsp 25.952-0-SSPS - Theotonio 
Negrão. 26ª edição, nota ao art. 1º da Lei 6.899/81, fls. 1366). 
É de se observar que o Egrégio STJ uniformizou jurisprudência, em Corte Especial, para 
fixar o índice referente a janeiro/89 em 42,72% (RSTJ 22/164, 28/227, 29/528, 31/57);  
ressaltando, contudo, tal entendimento, quando se tratar de dívida de caráter alimentar, 
quando a correção deve ser plena, integral, e, neste caso, o percentual é de 70,28%. 
REsp 21.040-2-SP, RSTJ  34/470; REsp 14.757-SP, DJU 03.02.92. 
A  Súmula nº 71 do extinto TFR não pode mais servir de base para atualização de dívidas 
constituídas após a promulgação da Constituição, pois esta , em seu art. 7º, IV, nega a 
vinculação do salário mínimo para qualquer fim, razão pela qual deve-se observar os 
critérios estabelecidos pela  Lei 6.899/81, excetuando-se o termo inicial, que não deve ser 
a partir do ajuizamento da ação,  mas da data do vencimento da dívida, em consonância 
com o entendimento de que a correção monetária não corresponde a um plus ao valor 
solicitado, mas apenas uma atualização da dívida, aplicando-se, então, a referida Lei   até 
o advento da Lei nº 8.213/91  e, posteriormente, os índices de correção contemporâneos 
a cada época. 
Por ser o débito de benefício previdenciário de natureza alimentar, os juros de mora 
devem  incidir à taxa de 1% ao mês desde a data do débito, conforme precedentes deste 
Tribunal: 
"AC nº 19973-PE 
EMENTA: Previdenciário. Juros de mora. Pagamento de diferenças. Termo inicial. 
Liquidação de sentença. Cálculo do contador. 
- Os juros de mora incidentes sobre os benefícios não obedecem à regra geral do Código 
Civil. 
- Cuidando-se de prestação de natureza alimentar, devem os juros de mora ser contados 
a partir do momento em que as parcelas se tornaram devidas, a exemplo do que dispunha 
a Súmula nº 71 do extinto TFR, em relação à correção monetária. 
- Apelo improvido. Decisão unânime. 
Relator:  Juiz Manoel Erhardt". 
"AC nº 32812-PE 
EMENTA: Processual Civil. Previdenciário. Juros de mora. Termo inicial. 
1 - Os juros de mora, em se tratando de benefício previdenciário, constituem exceção à 
regra contida no § 2º do art. 1.536  da Lei Civil. São devidos desde o débito. 
2 - O benefício previdenciário é de natureza alimentar. 
3 - Apelação a que se nega provimento. 
Decisão: unânime. 
Relator: Juiz José Delgado". 
Ante o exposto, nego provimento à apelação  do INSS e dou provimento à apelação da 
parte autora, no que se refere à condenação em honorários advocatícios no percentual de 
10% sobre o valor da condenação. Incidam os juros de mora e a correção monetária, nos 
termos já dispostos.  
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 84.509-RN   
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Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelado: JOHN WILLIAM BUYERS 
Advogados: DRS. ANA MARIA DE PAIVA DUMARESQ E OUTROS (APTE.) E  

ENÉLIO ANTÔNIO GALVÃO PETROVICH E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Ex-combatente. Pensão previdenciária especial. Condição de ex-
combatente. Comprovação. Força Aérea dos Estados Unidos da América. Participação no 
Teatro de Operações Bélicas da Itália pela Força Aérea Brasileira. Configuração. Acordo 
Internacional. 
 1 - Integrante da Força Aérea Americana que, em razão de Acordo Internacional, 
participou, efetivamente, de operações bélicas na II Guerra Mundial, integrante do Grupo 
de Aviação de Caça da Força Aérea Brasileira no Teatro de Operações da Itália.  
2 - Certidão do Ministério da Aeronáutica comprobatória da efetiva participação e Diploma 
de Cruz da Aviação inserem o requerente no conceito de ex-combatente. 
3 - 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 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: O INSS apela da sentença de fls. 31 a 38 que 
reconheceu a condição de ex-combatente a John William Buyers, condenando-o a rever o 
cálculo de sua aposentadoria para mudança de espécie e no pagamento das prestações 
vencidas desde o indeferimento administrativo, acrescidas de correção monetária e juros, 
nos termos da Portaria JF/RN/DF/700/94 (DOE de 24.11.94), além de honorários de 15% 
sobre o valor da condenação, custas e despesas judiciais.  
As razões de apelo pugnam pela reforma da sentença, vez que a pretensão não encontra 
amparo legal - a situação do autor não se enquadra no conceito de ex-combatente 
previsto nos arts.  173 a 174 do Dec. 83.080/79.  
Contra-razões.  
É o relatório. 
 
VOTO  

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Objetiva-se, nestes autos, a revisão 
de pensão previdenciária para a modalidade especial, face à situação de ex-combatente. 
No caso, o autor, já aposentado por tempo de serviço, teve negado pedido administrativo 
de revisão de pensão, sob o argumento de não enquadrar-se  no conceito previsto no 
Decreto 83.080/79, cujos artigos 173 e 174 registram: 
"art. 173 - Considera-se ex-combatente:  
I - quem tenha participado efetivamente de operações bélicas, na Segunda Guerra 
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Mundial, como integrante da Força do Exército, da Força Expedicionária Brasileira, da 
Marinha de Guerra Brasileira ou da Marinha Mercante Nacional, nos termos da Lei nº 
5.315, de 12 de setembro de 1967; 
II - o integrante da Marinha Mercante Nacional que entre 22 de março de 1941 e 8 de 
maio de 1945 tenha participado de pelo menos 2 (duas) viagens em zona de ataques 
submarinos; 
III - o piloto civil que no período do item II tenha participado, por solicitação de autoridade 
militar, de patrulhamento, busca, vigilância ou localização de navio torpedeado e 
assistência a náufragos". 
"art. 174 - A qualidade de ex-combatente é provada mediante certidão do Ministério Militar 
competente". 
O deslinde da hipótese em discussão trata de considerar abrangido, no conceito de ex-
combatente, para fins previdenciários, brasileiro integrante da Força Aérea dos Estados 
Unidos da América, na época da II Guerra Mundial e que, mediante Acordo Internacional 
firmado, prestou missões no Teatro de Operações da Itália, junto ao Primeiro Grupo de 
Aviação de Caça da Força Aérea Brasileira. Documento colacionado, fls. 15/16, dá notícia 
de publicação no Diário Oficial (Seção I), de 19/10/43, fls. 15542, de "Acordo sobre o 
Serviço Militar entre o Brasil e os Estados Unidos da América", do Gabinete do Ministro 
das Relações Exteriores. 
Tal documento confirma Acordo firmado no sentido de permitir aos estrangeiros 
registrados de acordo com o "Selective Training and Service Act", do ano de 1940, sendo 
nacionais de países co-beligerantes e não tendo declarado a intenção de adquirir 
cidadania americana, optar pelo serviço das Forças Armadas de seus respectivos países. 
Já a certidão de fls. 9, passada pela Diretoria de Administração do Pessoal do Ministério 
da Aeronáutica, registra textualmente: 
"Certifico, à vista dos documentos arquivados nesta Diretoria, que: John William Buyers, 
filho de Paul Eugene Buyers e de Eunice Segars, natural do Estado de Minas Gerais, 
nascido a 08 de janeiro de 1920, participou efetivamente de Operações Bélicas na 
Segunda Guerra Mundial, com o Primeiro Grupo de Aviação de Caça da Força Aérea 
Brasileira, no Teatro de Operações da Itália, executando 19 (dezenove) missões de 
guerra como piloto de F-47D (art. 1º da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967), no 
período de trinta de dezembro de mil novecentos e quarenta e quatro a vinte e nove de 
abril de mil novecentos e quarenta e cinco".    
Dessarte, controvérsia não há quanto ao fato do autor ter efetivamente participado em 
missões no Teatro de Operações Bélicas da Itália e, portanto, é um ex-combatente. Não 
nos exatos termos exigidos pelo Decreto 83.080/79, art. 173, em que se pauta o órgão 
previdenciário para negar o pleito inicial, mas ex-combatente, inserido em seu conceito 
mais abrangente. 
O documento idôneo, de fls. 09, é prova inconteste de tal situação, é o documento hábil 
que comprova e atende plenamente à exigência previdenciária contida no art. 174 do 
Decreto 83.080/79. 
Inclusive, o art. 1º da Lei 5.315/67, definindo ex-combatente, registra: 
"Art. 1º - Considera-se ex-combatente, para efeito de aplicação do art. 178 da 
Constituição do Brasil, todo aquele que tenha participado efetivamente de operações 
bélicas na Segunda Guerra Mundial, como integrante da Força do Exército, da Força 
Aérea Expedicionária Brasileira, da Força Aérea Brasileira, da Marinha de Guerra e da 
Marinha Mercante, e que, no caso de militar, haja sido licenciado do serviço ativo e com 
isso retornado à vida civil definitivamente".  
Mais uma vez, o doc. de fls. 09 faz comprovação da situação de ex-combatente do autor, 
como integrante da Força Aérea Brasileira. 
O mesmo diploma legal referido (Lei 5.315/67), no tocante a provas outras de participação 
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na II Guerra Mundial, registra em seu art. 1º, §§ 1º e 2º: 
"Parágrafo 1º - A prova da participação efetiva em operações bélicas será fornecida ao 
interessado pelos Ministérios Militares.  
Parágrafo 2º ............................................... 
a - ........................................................ 
b) na Aeronáutica: 
I - O diploma da medalha de Campanha na Itália, para o seu portador, ou diploma da Cruz 
de Aviação, para os tripulantes de aeronaves engajados em missões de patrulha". 
Tal prova o autor trouxe aos autos, através do doc. de fls. 11: 
"Ministério da Aeronáutica. Diploma de Medalha Militar. Decreto-lei 7.454, de 10 de abril 
de 1945. O presidente da República dos Estados Unidos do Brasil resolveu, de acordo 
com o Decreto 7, de novembro de 1945, conceder a "Cruz de Aviação", criada pelo 
Decreto-lei nº 7.454, de 10 de abril de 1945, ao Major John W. Buyers, da Força Aérea do 
Exército dos Estados Unidos da América, pela contribuição prestada ao 1º Grupo de 
Caça". 
Dúvida alguma paira sobre a situação do autor de ser ex-combatente.  
Pelas razões expostas, nego provimento à apelação. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 85.231-CE    

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: M. K. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. MANUEL LUIS DA ROCHA NETO E OUTRO (APTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil e Tributário. Cautelar.  Suspensão da exigibilidade de tributos. 
01. Presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, correta é a 
concessão de medida cautelar. 
02. Após a Constituição Federal de 1988, mais precisamente, com a dicção do art. 56 do 
ADCT, o FINSOCIAL passou a ser contribuição social, assim como também o são a 
COFINS, o PIS, a contribuição da Lei nº 7.689/88 e as contribuições do INSS. 
03. Configura o perigo da demora a possível sujeição da apelante aos atos de execução 
promovidos pela apelada, pois aquela se encontraria num estado de constrangimento, 
frente à sua provável autuação fiscal. 
04. Apelação  provida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, dar provimento à 
apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas 
anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 19 de dezembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: M. K.  Comércio e Representações Ltda.  requereu 
medida cautelar inominada, com pedido liminar, para suspender a exigibilidade do crédito 
tributário relativo a parcelas vencidas e vincendas da COFINS, do PIS e do FINSOCIAL, 
até o limite de seu crédito, oriundo dos pagamentos indevidamente efetuados a título de 
FINSOCIAL, corrigidos monetariamente. 
Concedida a liminar,  como requerida. 
Contestação às fls. 50/56. 
A  cautelar foi concedida apenas para determinar a suspensão da exigibilidade do 
recolhimento da COFINS, até o limite do crédito da autora. 
Inconformada, apelou a requerente, aduzindo que não só a COFINS, mas também o PIS 
e o FINSOCIAL possuem natureza jurídica de contribuição social. 
Contra-razões apresentadas. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Impugna a apelante concessão de medida 
cautelar que autorizou apenas a suspensão da exigibilidade  do crédito tributário relativo à 
COFINS. 
Inicialmente, cumpre esclarecer que, com relação à constitucionalidade, ou não, das 
alterações sofridas pela contribuição para o FINSOCIAL após a promulgação da Carta 
Magna de 1988, não há mais o que se discutir, haja vista o entendimento firmado e 
consagrado por esta Corte através da Súmula nº 06, cujo teor é o seguinte: 
"Subsiste, até a vigência e eficácia da Lei Complementar nº 70/91, a cobrança do 
FINSOCIAL com base no Decreto-lei nº 1.940/82, sendo inconstitucionais as alterações 
introduzidas pela Lei nº 7.787/89, ressalvada a situação das prestadoras de serviço". 
Sendo assim, assiste razão à apelante, uma vez que, após a Constituição Federal de 
1988, mais precisamente, com a dicção do art. 56 do ADCT, o FINSOCIAL passou a ser 
contribuição social, visto ser destinado ao orçamento da seguridade social, assim como 
também o são a COFINS  e o PIS, a contribuição da Lei nº 7.689/88 e as contribuições do 
INSS. 
Deste modo, configurada está a presença do requisito do  fumus boni juris. 
Quanto ao perigo da demora, considero-o também presente, visto que, se não concedida 
a medida cautelar, pode ser sujeita a apelante aos atos executórios por parte da apelada, 
o que significaria um verdadeiro constrangimento, uma vez que aquela estaria sendo 
oprimida por uma autuação fiscal. 
Ante estas considerações, reputo presentes os requisitos essenciais, autorizadores da 
concessão da referida medida cautelar, como requerida. 
Isto posto, dou  provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 86.300-CE  

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelantes: MAURO BARROS GONDIM E OUTRO 
Apelada: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ-UFC 
Advogados: DRS. MÁRCIO AUGUSTO VASCONCELOS DINIZ (APTES.) E  

FRANCISCO EVERARDO CARVALHO CIRINO E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 
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Constitucional. Proventos de servidores aposentados. As vantagens pessoais não se 
incluem para efeito do art. 37, XI, da CF. 
01. Em homenagem ao princípio da isonomia, as vantagens pessoais do servidor não se 
incluem no cálculo para efeito do teto constitucional. Presença do fumus boni juris. 
02. O perigo da demora reside no fato de que quanto mais lenta a prestação jurisdicional, 
maior a perda salarial dos requerentes. 
03. Apelação provida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 17 de outubro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator  
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Mauro Barros Gondim e outro, qualificados nos autos, 
ajuizaram ação cautelar inominada, objetivando a não redução de seus proventos, a título 
de equivalência à quantia recebida pelos Ministros de Estado. 
A Universidade Federal do Ceará apresentou sua contestação às fls. 35/43. 
Em sua réplica, os autores confirmaram os termos da inicial. 
Ao sentenciar, o douto Juiz singular julgou improcedente a referida cautelar, cassando a 
liminar concedida, por entender não estarem presentes os pressupostos essenciais à 
concessão da medida liminar. 
Em suas razões apelatórias, os autores requereram a reforma da sentença, asseverando 
que existem os pressupostos para a concessão da medida liminar e, bem assim, impedir 
a limitação de seus proventos, por parte da Universidade Federal do Ceará. 
Contra-razões apresentadas. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): O provimento cautelar exige a observância 
de dois requisitos essenciais, quais sejam, o fumus boni juris e o periculum in mora. Pois 
bem, vejamos se há a presença deles na presente lide. 
O pedido é, em suma, para que não sejam computadas as vantagens pessoais dos 
requerentes para efeito do teto salarial, previsto na Constituição Federal, em seu art. 37, 
XI. 
De fato, as vantagens pessoais não devem ser incluídas no referido cálculo. Vejo nesse 
posicionamento a aparência do bom direito, em virtude do princípio constitucional da 
isonomia. O posicionamento contrário, a meu ver, resultaria em igualar os desiguais. Com 
efeito, as vantagens pessoais são peculiaridades, como diz o próprio nome, de cada 
servidor, que devem ser respeitadas. Incluí-las no cálculo do teto constitucional seria fazer 
justamente o contrário e, por via de conseqüência, entrar em descompasso com a Carta 
Magna. Portanto, vislumbro o primeiro dos requisitos da cautelaridade. 
Quanto ao perigo da demora, ele realmente existe, na medida em que a perda salarial dos 
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requerentes aumenta proporcionalmente à demora da prestação jurisdicional, pelo que 
justificada está a presença do segundo requisito. 
Assim sendo, dou provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 87.525-AL 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF 
Apelado: JOSÉ BONIFÁCIO CASTANHA CIRILO 
Advogados: DRS. ANDRÉ FALCÃO DE MELO E OUTROS (APTE.) E  

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Administrativo. FGTS. Atualização monetária. Preliminar. Legitimidade passiva da CEF. 
Correção monetária. Índice poupança. Lei nº 8.036/90, art. 13; Leis 5.107/66, 5.705/71 e 
5.958/73. 
1. A CEF é parte legítima para figurar no pólo passivo, por deter a responsabilidade pelo 
depósito da correção monetária nas contas vinculadas do FGTS. 
2. Preliminar rejeitada. 
3. São devidos os percentuais de 70,28% e 44,80%, relativos, respectivamente, a 
janeiro/89 e março/90, bem como juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação. 
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, à unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar e, no mérito, também 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, 31 de outubro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Trata-se de apelação interposta à sentença de 
fls. 72 a 75, onde o MM. Juiz monocrático, apreciando o pleito inicial que foi no sentido de 
correção monetária nos percentuais de 70,28/ e 44,80%, relativos ao IPC de janeiro/89 e 
abril/90, respectivamente, concluiu por julgar procedente a ação, condenando a CEF a 
proceder à aplicação do IPC dos meses de janeiro/89 e abril/90, com exclusão do período 
alcançado pelo qüinqüênio prescricional, tudo corrigido monetariamente, com acréscimo 
de juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação. 
A CEF, nas suas razões, renova preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pugna 
pela reforma da sentença para excluir da condenação os percentuais de 70,28% e 
44,80%, relativos ao IPC de janeiro/89 e abril/90, respectivamente. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 
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O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Cuida a hipótese de atualização de 
saldos de contas vinculadas ao FGTS - Leis 5.107/66 e 8.036/90. 
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF: 
A Caixa Econômica Federal é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda, vez 
que tem o dever de creditar nas contas fundiárias a correção monetária determinada em 
lei, nascendo, assim, o vínculo obrigacional que consiste na relação  jurídica entre o titular 
da conta do FGTS e a própria CEF. 
Por tais razões, rejeito a preliminar. 
É o meu voto. 
 
VOTO-MÉRITO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Discute-se, nestes autos, a 
atualização dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 
A regra ínsita no art. 13, da Lei 8.036/90, determina que, para a atualização dos saldos do 
FGTS, são observados os parâmetros fixados para a caderneta de poupança, e 
capitalização de juros de 3% ao ano. Resguardando o direito aos que foram admitidos 
desde 1º de janeiro de 1967 e aos que tenham optado até 22.09.71 à atualização com 
juros capitalizados e progressivos, com a ressalva de que "não tenham mudado de 
emprego". 
A Lei nº 5.107, de 13.09.66, dispunha, no seu art. 4º: 
"A capitalização dos juros dos depósitos mencionados no art. 2º far-se-á na seguinte 
progressão: I - 3% durante os dois primeiros anos de permanência na mesma empresa; II 
- 4% do terceiro ao quinto ano de permanência na mesma empresa; III - 5% do sexto ao 
décimo ano de permanência na mesma empresa; IV - 6% do décimo primeiro ano de 
permanência na mesma empresa em diante". 
Essa modalidade de juros progressivos foi alterada pela Lei 5.705, de 21.09.71, para 
estatuir que a taxa de juros seria uma só, a de 3% ao ano, mais capitalização, respeitado 
o direito dos titulares das contas abertas até 22.09.71, data da vigência da Lei nº 5.705, 
salvo se o titular da conta mudar de emprego. 
O Decreto 99.684, de 08.11.90, regulamentou, in verbis: 
"Art. 19. Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente 
com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de 
poupança e capitalizarão juros de 3% (três por cento) ao ano. 
§ 1º. A correção monetária e os juros correrão à conta do FGTS. 
§ 2º. Para as contas vinculadas dos trabalhadores optantes, existentes em 22 de 
setembro de 1971, a capitalização dos juros dos depósitos continuará a ser feita levando-
se em conta o período de permanência na mesma empresa, na seguinte progressão: 
a) 3% (três por cento), durante os dois primeiros anos; 
b) 4% (quatro por cento), do terceiro ao quinto ano; 
c) 5% (cinco por cento), do sexto ao décimo ano; 
d) 6% (seis por cento), a partir do décimo primeiro ano. 
§ 3º. O disposto no parágrafo precedente deixará de ser aplicado quando o trabalhador 
mudar de empresa, hipótese em que a capitalização dos juros passará a ser feita à taxa 
de 3% (três por cento) ao ano". 
Os valores da caderneta de poupança são atualizados através de indexadores 
determinados pelo Governo. No caso de que se cuida, em face dos vários planos 
econômicos, o Governo deteminou a aplicação de diferentes indexadores, fazendo 
expurgar a real inflação ocorrida. Ocorre que, efetivamente,  a inflação real é revelada 
pelo IPC - Índice de Preços ao Consumidor. 
A jurisprudência reconhece o direito de atualização dos valores depositados na conta 
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vinculada pelos índices da poupança. Assim é que tem-se determinado as aplicações dos 
índices do: IPC de junho de 1987, vez que mais elevado que o LBC (REsp 5.308-RS); IPC 
de 70,28%, correspondente a janeiro de 1989 (REsp 3.0375); IPC de setembro/outubro de 
1989, no percentual de 35,94%; IPC de março/90, no percentual de 84,32%; IPC de abril 
de 1990, no percentual de 44,80; maio/90, no percentual de 7,87%; de fevereiro/91, no 
percentual de 21,87%; REsp 25.952-O-SP, notas ao art. 1º, da Lei 6.899/81. O STJ, em 
decisão no AgRg 14.245-0/5, determinou "que a correção da inflação deve ser feita de 
1º.01.89 a 31.01.91, pelo IPC". Theotonio Negrão, p. 1.366, 26ª Edição. 
O MM. Juiz deferiu o pedido, condenando a CEF a proceder à aplicação do IPC dos 
meses de janeiro/89 e abril/90, com exclusão do período alcançado pelo qüinqüênio 
prescricional, tudo corrigido monetariamente, com acréscimo de juros de mora de 0,5% ao 
mês, a partir da citação. 
A apelante pugna pela reforma para excluir da condenação os percentuais de 70,28% e 
44,80%, relativos ao IPC de janeiro/89 e abril/90, respectivamente. 
Face à fundamentação supra, devem incidir na condenação os percentuais de 70,28% e 
44,80%, pleiteados na inicial, bem como juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da 
citação. 
Pelas razões expostas, nego provimento à apelação. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 88.984-CE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelantes: JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS E OUTRO 
Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Advogados: DRS. TICIANA BENEVIDES LINHARES (APTES.) E  

JORGEMISA JORGE AUAD E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Sistema Financeiro da Habitação. PES. Categoria profissional. 
- Se o contrato celebrado entre o agente financeiro e os demandantes previu o PES, deve 
a evolução salarial da categoria profissional dos autores determinar os índices de reajuste 
das prestações, e não a evolução individual do salário do mutuário. 
- Sentença reformada. Apelo provido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 88.984-CE, em que são 
partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, por 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, 7 de dezembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: José Ribamar dos Santos e outro ajuizaram 
ação contra a Caixa Econômica Federal, objetivando assegurar o pagamento de suas 
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prestações da casa própria pelo Plano de Equivalência Salarial. Alegam que o reajuste 
aplicado foi superior ao estabelecido no contrato de mútuo. 
O MM. Juiz a quo julgou improcedente o pleito dos autores, sob a alegação de que os 
reajustes foram efetuados com base nos contracheques dos autores. 
Inconformados, apelaram os autores às fls. 146/149. 
Após contra-razões, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Cuida-se de apelação de sentença 
que julgou improcedente o pedido dos autores em ação de consignação em pagamento, 
sob o argumento de que os reajustes efetuados pela CEF basearam-se nos 
contracheques dos mutuários. 
Entendo que, na presente lide, o que se questiona é se devem ser repassados às 
mencionadas prestações os aumentos de renda deferidos à categoria profissional dos 
mutuários ou os aumentos conferidos a cada um deles isoladamente. 
É importante lembrar que o reajuste de prestações de contratos do SFH feito através do 
princípio da equivalência salarial (Lei 4.380/64, art. 5º) atende a preceito constitucional e 
tem como objetivo maior levar em conta a função social da propriedade. Esta foi a base 
do Sistema Financeiro de Habitação, quando instituído. 
O equilíbrio entre a prestação do financiamento e a renda do mutuário, levada em conta a 
categoria profissional a que pertença, é a propria razão de ser do sistema instituído pela 
Lei nº 4.380/64. 
Se o contrato prevê a adoção do Plano de Equivalência Salarial por Categoria 
Profissional, deve a evolução salarial do mutuário acompanhar a da sua categoria 
profissional e não a evolução individual do salário do mutuário. 
Por todo o exposto, posiciono-me pela procedência do apelo interposto, a fim de que seja 
reformada a sentença atacada. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 89.091-RN 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelado: PAULO DANTAS DE FARIAS 
Advogados: DRS. VITAL NOGUEIRA DE SOUZA E OUTROS (APTE.) E  

MARIA ESTELA CUNHA DE CASTRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Embargos à Execução. Sucumbência recíproca. Custas. Honorários advocatícios. 
- Ocorrendo a sucumbência recíproca, é recomendada a compensação de honorários 
advocatícios. 
- Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 89.091-RN, em que são 
partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 
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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, 7 de dezembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Cuida-se de apelação do INSS de sentença que 
julgou procedente em parte os embargos à execução, deixando de fixar condenação em 
custas e honorários advocatícios, em face da assistência judiciária gratuita. 
Após contra-razões, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Cuida-se de apelação do INSS 
interposta de sentença que julgou procedente em parte embargos à execução, sem 
condenar as partes em custas e honorários advocatícios, em face da assistência judiciária 
gratuita. 
Pretende o apelante seja o exeqüente, ora embargado, condenado no pagamento de 
custas e honorários advocatícios em 20% sobre o título executivo, a ser compensado nos 
cálculos finais da execução. 
No meu entender, a apelação do INSS não merece prosperar. 
Ainda que fossem válidos os argumentos do apelante de que, em caso de justiça gratuita, 
a condenação em honorários deve constar da sentença, facultando-se à parte vencedora 
a prova da extinção do estado de miserabilidade do vencido, é de se ressaltar que os 
presentes embargos foram julgados procedentes em parte, ocorrendo, portanto, 
sucumbência recíproca. 
Veja-se o que ensina o Mestre Theotonio Negrão, em comentário ao art. 21 do CPC, que 
passo a transcrever, verbis: 
"A mútua sucumbência recomenda a compensação de honorários de advogado" (STJ-3ª 
Turma, REsp 13.222-PR, Rel. Min. Dias Trindade, j. 24.991, deram provimento, v.u., DJU 
07.10.92, p. 13.968, 1ª col. em.). 
Sem outras considerações, por desnecessárias, nego provimento ao apelo. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 89.245-PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: ANTÔNIA PEREIRA DA SILVA 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. LÚCIA HELENA DE FREITAS BARBOSA E OUTRO (APTE.) E  

GILBERTO LOPES DE ALBUQUERQUE E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário e Processual Civil. Concessão de pensão previdenciária. Pedido 
administrativo. Prescrição qüinqüenal. Inocorrência.  
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I - O pedido administrativo de pensão por morte interrompe a prescrição qüinqüenal que 
incidiria na ausência daquele, devendo as prestações serem pagas a partir do óbito do 
segurado. 
II - Apelo provido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Recife, 29 de fevereiro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator  
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Cuida-se de apelação interposta por Antônia Pereira 
da Silva contra sentença prolatada pelo MM. Juiz Federal da 4ª Vara, da Seção Judiciária 
de Pernambuco, que julgou procedente a ação proposta pela apelante contra o INSS - 
Instituto Nacional do Seguro Social, objetivando a concessão de pensão previdenciária 
deixada por seu falecido companheiro José Santana de Moraes Ferreira, ex-segurado da 
Previdência Social. 
Insurge-se a apelante contra a parte do decisum que acolheu a prescrição qüinqüenal, 
sob o fundamento de que a mesma teria sido suspensa por conta de pedido 
administrativo. 
Contra-razões apresentadas às fls. 99/100. 
É  o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Verifico dos autos que o MM. Juiz a quo 
condenou a autarquia previdenciária a pagar a autora, nos termos do Decreto nº 
83.080/79 vigente à data do óbito do segurado, a partir do falecimento deste, as 
prestações vencidas e não pagas, reconhecendo, no entanto, prescritas as prestações 
vencidas até cinco anos antes da propositura desta ação, ou seja, até novembro de 1988 
..." (fls. 85). 
O presente recurso foi interposto, objetivando desconstituir a sentença na parte em que 
reconheceu a incidência da prescrição qüinqüenal. 
Como é sabido, a prescrição das prestações relativas aos créditos previdenciários, incide 
apenas sobre as parcelas vencidas até cinco anos antes da propositura da ação. 
A propósito, dispõe o art. 271, do Decreto nº 83.080/79: 
"Não prescreve o direito do  beneficiário às prestações, observado o disposto no art. 11."  
No caso, alega a apelante que houve pedido administrativo. 
Assim, para o deslinde da controvérsia importa discutir se tal pedido, suspende a 
prescrição qüinqüenal. 
O próprio decreto mencionado, em seu art. 270, cogitava da aplicação à autarquia 
previdenciária dos mesmos prazos de prescrição de que goza a União, com a ressalva 
dos artigos seguintes. 
O Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, regulando a prescrição qüinqüenal, 
estabelecia: 
"Art. 4º. Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou 
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no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários 
encarregados de estudar e apurá-la. 
Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do 
requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições 
públicas, com designação do dia, mês e ano." 
Ora, consta dos autos (fls. 26), cópia de protocolo em nome da autora, de emissão do 
órgão previdenciário. 
Dito documento não foi em nenhum momento contestado pela autarquia apelada, 
presumindo-se idôneo. 
De molde a alicerçar também a tese da apelante, infere-se dos autos processo de 
justificação, autuado em 04.02.83, para fins de requerimento de pensão por morte, que 
tramitou na 7ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, enfatizando o desejo da 
apelante de obter o benefício. 
Ainda sobre o tema, trago à baila ementa de julgamento proferido pela egrégia 1ª Turma 
do TRF da 3ª Região, verbis: 
"Previdenciário. Pensão por morte. Interrupção da prescrição.  Honorários advocatícios. 
Apelação improvida. Recurso adesivo provido. 
- O pedido de pensão formulado administrativamente interrompe a prescrição das 
prestações devidas desde o óbito do segurado. 
- Honorários advocatícios elevados para 15% sobre o valor da condenação. Precedentes 
da Corte." (AC nº 4347-7-SP, Rel. Juiz Silveira Bueno, julg. em 10.11.92). 
Com estas considerações, dou provimento à apelação para afastar a incidência da 
prescrição qüinqüenal, devendo as prestações serem pagas a partir da data do óbito. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 89258-PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: MARIA DE FÁTIMA BORBA 
Apelada: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-UFPE 
Advogados: DRS. JOÃO MONTEIRO DE MELO FILHO E OUTROS (APTE.) E  

AURÉLIO AGOSTINHO DA BOAVIAGEM E OUTROS (APDA) 
 
EMENTA 

Administrativo. Reconhecimento de tempo de serviço. Apresentadora de programa na TV 
Universitária. Prova testemunhal produzida em processo de justificação. 
- O fato de não constar consignado o lapso temporal nos registros da Universidade, por si 
só não infirma os depoimentos colhidos em audiência no processo de justificação, que, 
estremes de dúvidas, demonstram robustamente a prestação do serviço pela autora no 
período de outubro de 1968 a janeiro de 1974, a partir de quando foi a mesma contratada 
pela autarquia no regime celetista. 
- Configurada a relação de emprego nos moldes dos arts. 2º, 3º e 442, da CLT, merece 
ser averbado o tempo de serviço retribuído mediante recibo, sendo insubsistente a 
Orientação Normativa nº 84/91-SAF. 
- 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 
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apelação, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 30 de novembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: O Juiz Federal julgou improcedente pedido de 
reconhecimento de tempo de serviço prestado pela autora à UFPE, no período de outubro 
de 1968 a janeiro de 1974, objeto de processo de justificação transitado em julgado. 
Asseverando que a justificação serviu de mera prova testemunhal prévia, entendeu o 
juízo monocrático que a relação entre a autora e a UFPE está fundamentada no art. 111, 
do Decreto-lei nº 200/67, sendo caracterizada como uma mera prestação de serviço, sem 
vínculo empregatício algum, sendo retribuída mediante recibo. 
Apelou a autora, argumentando que a sentença não poderia desconsiderar a 
"justificação", exibida no processo como prova de um fato (prestação, pela apelante, de 
serviço à TV Universitária), que sequer foi contestado pela UFPE, presumindo-se 
verdadeiro. Asseverando constar nos autos prova suficiente, inclusive documental 
(retratos de programas), comprobatória das alegações feitas, pugna pela reforma da 
sentença, para julgar a ação procedente. 
Em suas contra-razões, a UFPE sustenta que sempre negou o vínculo empregatício, 
apenas afirmando que, mesmo se tivesse ocorrido a prestação de serviço, seria sob o 
permissivo do art. 111 do DL 200/67, explicitado pela Orientação Normativa nº 84, da 
Secretaria da Administração Federal. 
Regularmente processados, 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): Na sessão do dia 26.10.95, no julgamento 
da AMS 50760-PE, da qual fui Relator, apresentei os seguintes precedentes 
jurisprudenciais, no que tange ao reconhecimento do tempo de serviço pago mediante 
recibo: 
"Trabalhista. Magistério superior. Pretensão a acesso a cargo da carreira. Estabilidade. 
Insalubridade. 
I - Provada a relação de emprego anterior ao contrato de trabalho escrito, configurada 
com prestação de serviços permanentes por vários anos, paga mediante recibo, é de se 
reconhecer o tempo de serviço respectivo, para efeito da estabilidade de que trata o art. 
492, da CLT, uma vez que os empregados não optaram pelo Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço. 
II - O Decreto-lei nº 1.341, de 1973, suprimiu o adicional de insalubridade dos servidores 
públicos, somente restaurado em 1981, pelo Decreto-lei nº 1.873. 
III - A carreira de magistério superior, de acordo com a legislação vigente até 1980, era 
constituída das classes de professor titular, professor adjunto e professor assistente. A 
função de auxiliar de ensino era apenas iniciação probatória nas atividades do ensino 
superior, com a obrigação de comprovar, no prazo mínimo de quatro anos, a aprovação 
em curso de pós-graduação. Para ter acesso à classe de professor assistente, o auxiliar 
de ensino teria de se submeter a concurso de títulos e provas, valendo a sua iniciação 
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probatória apenas como título preferencial. Obedecendo a atividade docente ao princípio 
de integração do ensino e pesquisa, por ele são regidos os auxiliares de ensino como os 
professores de carreira, não havendo como igualar as tarefas daqueles às destes, para 
efeito de equiparação ou de pagamento de diferença salarial". 
(RO 5790-PE, TFR 3ª Turma, Rel. Min. Carlos Madeira, julg. 08.04.83, ac. un., DJU 
10.02.83 (sic) EJ vol. 04-02, p. 146, fonte: PRODASEN). 
"Trabalhista - Relação de emprego - Serviços prestados. 
I - Serviços prestados ao BNH no período de 01.07.66 a 13.08.67, seguidos de contrato 
de trabalho, no mesmo órgão, de 14.08.67 a 17.04.78. Ação visando ao reconhecimento 
da relação de emprego à época em que recebia por recibo, proposta em 16.08.78, não 
está prescrita, pois a prescrição se inicia da extinção do contrato de trabalho, o que só 
ocorreu em 17.04.78. 
II - Presentes os requisitos do artigo 3º, da CLT, caracteriza-se um contrato de trabalho 
tacitamente ajustado, nos termos do artigo 442, desse diploma legal. 
III - Determinada a retificação da anotação da carteira de trabalho, retroagindo a data de 
admissão para 01.07.66. 
IV - Embargos acolhidos". 
(EDIVRO 11501-RJ, TRF 2ª Região, Pleno, Rel. Juíza Tania Heine, julg. 19.04.90, DJU 
21.05.90, fonte: PRODASEN) 
"Reclamatória trabalhista. Vínculo de emprego. 
- Empregado que, formalmente despedido, continua a trabalhar para o empregador, 
diariamente, sob subordinação jurídica e mediante dependência econômica, conserva 
essa qualidade, embora a respectiva remuneração passe, num primeiro momento, a ser 
paga mediante recibo, e, mais tarde, a ser recebida por interposta firma individual. 
- Recurso ordinário provido em parte para excluir da condenação a indenização do tempo 
de serviço em que, com a carteira profissional anotada, optou pelo regime do fundo de 
garantia do tempo de serviço e se beneficiou dos depósitos correspondentes". 
(RO 16942-RS, TRF 4ª Região, 1ª Turma, Rel. Juiz Ari Pargendler, julg. 29.09.89, ac. un., 
DJU 01.11.89, fonte: JURIS-CD 3ª Edição) 
No caso de que se cuida, vejo relevante a justificação formalmente julgada pelo Juízo 
Federal da 2ª Vara-PE (fls. 50/55), onde consta terem sido rigorosamente observadas 
todas as regularidades formais, ficando comprovada a prestação do tempo de serviço ora 
reclamado, pelos depoimentos ocorridos em audiência, os quais se mostram estremes de 
dúvidas. 
O fato de não constar nos arquivos da Universidade registro do lapso temporal cujo 
reconhecimento ora é pleiteado, por si só não infirma a prova testemunhal e as 
declarações firmadas, que robustamente comprovam as alegações da autora. 
A meu ver, a prestação de serviço pela autora à UFPE, no período mencionado, mediante 
remuneração, perfaz uma relação de emprego, nos termos dos arts. 2º, 3º e 442, da CLT, 
ainda que não o desejasse a UFPE, vez que o relevante para tanto é a realidade do 
contrato. 
Verifico, ainda, às fls. 16, por declaração firmada pela então Assessora do Diretor Geral, 
que a autora trabalhou na TV Universitária Canal 11 - Recife, "como cantora e 
apresentadora de programas infantis e outros programas levados ao ar desde o período 
de outubro de 1968 a janeiro de 1974, como prestadora de serviços, esclarecendo, ainda, 
que a referida pessoa teve sua carteira profissional assinada pela Universidade Federal 
de Pernambuco em fevereiro de 1974".  
Realmente, consta, às fls. 18, certidão de tempo de serviço exarada pela UFPE referente 
ao período de 01.02.74 a 30.06.80, quando a autora exerceu a função de Auxiliar de 
Serviços Gerais. 
Uma vez configurada a relação de emprego nos moldes da CLT, como é o caso, deve-se 
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reconhecer o direito ao cômputo desse tempo de serviço, não subsistindo a restrição 
imposta pela Orientação Normativa nº 84/91, editada pela Secretaria de Administração 
Federal, segundo a qual "o tempo de serviço retribuído mediante recibo não é contado 
para nenhum efeito". 
Pelo exposto, dou provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 89.913-RN 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelado: REINALDO RODRIGUES DE ARAÚJO 
Advogados: DRS. DJALMA ARANHA MARINHO NETO E OUTROS (APTE.) E  

FERNANDO GURGEL PIMENTA E OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Ex-combatente pertencente à Marinha Mercante. Aposentadoria especial. 
Leis 288/48 e 1.756/52. Ausência de indeferimento administrativo. 
- A inexistência de requerimento administrativo de benefício caracteriza falta de interesse 
para a ação. A contestação de mérito possibilita, no entanto, o julgamento do pedido. 
Seria um exagero exigir-se que a parte se dirigisse à Administração quando já sabe, pelos 
termos da contestação, que o benefício não seria concedido. 
- Ao ex-combatente da Marinha Mercante, aposentado na vigência das Leis 288/48 e 
1.756/52, é garantido o direito de percebimento dos proventos de aposentadoria iguais 
aos proventos integrais do posto ou categoria imediatamente superior àquele que o 
beneficiado estiver exercendo no momento do pedido de aposentadoria (Decreto 
39.611/55, arts. 1º e 2º). 
- Procedência do pedido. Concessão a partir da citação. 
 
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, 8 de fevereiro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Reinaldo Rodrigues de Araújo promoveu, perante a  
1ª Vara Federal-PE, ação ordinária contra o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, 
com vistas à obtenção da revisão de seu benefício de aposentadoria de ex-combatente, 
concedida em dezembro de 1965.  
Sustenta que, ao passar à inatividade, as Leis nº 288/48 e nº 1.756/52 garantiam ao 
pessoal da Marinha Mercante, que a partir de março de 1941 houvesse participado de 
pelo menos duas viagens em zonas de ataques submarinos, o direito aos proventos 
calculados com base nos vencimentos do posto ou categoria superior à que exercia no 
momento.  
O MM. Juiz Federal julgou procedente o pedido, excluindo as prestações atingidas pela 
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prescrição.  
Em suas razões, o INSS sustenta que a equiparação pretendida pelo autor foi garantida 
apenas para o pagamento da primeira prestação de seu benefício, não existindo garantia 
à manutenção da vinculação nas prestações subseqüentes. Aduz, ainda, que o autor 
deveria ter requerido administrativamente a aplicação das mencionadas normas.  
Requer, ainda, que a correção monetária sobre as diferenças apuradas se dê de acordo 
com a Lei 6.899/81 e que os juros de mora incidentes sejam arbitrados em 6% ao ano. 
Houve resposta ao recurso. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Ingressara o autor, diretamente em juízo, 
com o pedido de pensão especial de ex-combatente, com base nas Leis nº 288/48 e nº 
1.756/52. 
O INSS, ao oferecer resposta, argüiu a ausência de interesse do promovente ante a falta 
de requerimento à Administração, mas, em sua defesa, repudiou a pretensão - fls. 17. 
Efetivamente, o Judiciário não é o órgão destinado ao recebimento de requerimento de 
aposentadoria especial de ex-combatente, nem de concessão, mas de exame da 
legalidade do ato administrativo negativo ou positivo do benefício. 
Se a parte que não teve a sua postulação indeferida pela Administração ingressa em 
juízo, falta-lhe, sem dúvida, interesse processual. 
No caso do autor, embora não tenha havido pedido administrativo, houve resistência ao 
próprio mérito da ação. Se fosse acolhido o pedido de extinção do processo, sem exame 
do mérito, a parte iria peticionar ao órgão militar próprio, já sabendo que não iria ter 
sucesso. Ora, se no curso do processo judicial o pedido foi contestado, não há mais por 
que se exigir aquela formalidade.  
Em casos assim, entende-se que o benefício é devido a contar da citação inicial. 
No mérito, não há dúvida quanto à condição de marinheiro ex-combatente do autor, posto 
que reconhecida pela autarquia previdenciária.  
Demais disto, a certidão de fls. 09, fornecida pela Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, 
confirma que o autor enquadra-se na condição de ex-combatente, por ter efetuado, na 
qualidade de tripulante de embarcações brasileiras, mais de duas viagens em zona de 
guerra no período de agosto de 1943 a maio de 1945. 
O autor teve seu benefício de aposentadoria de ex-combatente (espécie 72) concedido 
em dezembro de 1965 - fls. 08. À época, encontravam-se em vigor as seguintes normas:  
Lei 288/48: 
"Art. 1º. O oficial das Forças Armadas que serviu no teatro de operações da Itália, ou 
tenha cumprido missões de patrulhamento de guerra em qualquer outro teatro de 
operações, definidas pelo Ministério respectivo, quando transferido para a reserva 
remunerada, ou reformado, será previamente promovido ao posto imediato, com os 
respectivos vencimentos integrais". 
Lei 1.756/52: 
"Art. 1º. São extensivos a todo o pessoal da Marinha Mercante Nacional, no que couber, 
os direitos e vantagens da Lei nº 288, de 8 de junho de 1948. 
Parágrafo único. Ao pessoal da Marinha Mercante Nacional, que a partir de 22 de março 
de 1941, durante a última Grande Guerra, houver participado ao menos de duas viagens 
na zona de ataques submarinos, ser-lhe-ão calculados os proventos de aposentadoria na 
base dos vencimentos do posto ou categoria superior ao do momento". 
Decreto 36.911/55: 
"Art. 1º. A execução da Lei nº 1.756, de 5 de dezembro de 1952, obedece às normas 
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constantes do presente decreto. 
Art. 2º. Os proventos das aposentadorias de que trata o presente decreto serão iguais aos 
vencimentos integrais do posto ou categoria imediatamente superior àquele que o 
beneficiado estiver exercendo no momento do pedido de aposentadoria. 
§ 1º. Entende-se por posto o grau hierárquico do tripulante de carreira, e, por categoria, a 
categoria que se segue hierarquicamente à do último posto, de acordo com a legislação 
especial em vigor na Marinha Mercante". 
A alegação do INSS de que a equivalência com o posto ou carreira imediatamente 
superior só existiu para o cálculo da renda mensal inicial do autor não encontra amparo 
legal, visto que o supratranscrito decreto não fez qualquer restrição ou limitação ao seu 
pagamento, a não ser quanto à comprovação da condição de ex-combatente para sua 
obtenção. 
Quanto aos pedidos de aplicação da correção monetária pela Lei 6.899/81 e juros de 
mora de 6% ao ano, a própria sentença já decidiu assim. 
Tais considerações expendidas, dou parcial provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 89.991-CE   

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelantes: JOSÉ DE NEGRO ALVES E OUTROS 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. MÁRCIO MILITÃO SABINO E OUTRO (APTES.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Processual Civil.  CF, art. 201, §§ 5º e 6º. Legitimidade do co-herdeiro em 
pleitear crédito devido ao de cujus. 
1. Qualquer dos co-herdeiros pode reclamar a universalidade da herança ao terceiro, que 
indevidamente  a possua, não podendo este opor-lhe, em exceção, o caráter parcial do 
seu direito nos bens da sucessão. Inteligência do parágrafo  único, art. 1.580. 
2. Sendo parte legítima o co-herdeiro para reclamar crédito de natureza trabalhista, por se 
constituir patrimônio do de cujus, não se constitui hipótese de sucessão processual, posto 
que o titular do direito não era parte processual, mas o seu espólio, cabendo assim 
averiguar a legitimidade das partes,  e, assim sendo, da observância da citação dos 
litosconsortes necessários.  
3. 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, 27  de fevereiro de 1996 (data do julgamento).  
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente, em exercício, e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: José de Negro Alves e outros, aposentados e 
pensionistas da Previdência Social, apelam da decisão do MM. Juiz monocrático que 
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extingue o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, I, c/c 283 e 284 do 
Código de Processo Civil, sob a alegação de que não apresentaram os autores os 
prováveis herdeiros necessários, nos termos do Estatuto Processual Civil, que exige a 
presença não só do cônjuge mas também dos herdeiros necessários na substituição da 
parte proveniente do falecimento do titular do direito, com o fim de se promover a 
habilitação.  
A parte autora pugna pela reforma da sentença, defendendo que, segundo o art. 1.580 do 
Código Civil, qualquer dos co-herdeiros pode reclamar a universalidade ao terceiro, que 
indevidamente  a possua, não podendo este opor-lhe, em exceção, o caráter parcial do 
seu direito nos bens da sucessão, solicitando, portanto, a nulidade da sentença, com o 
retorno dos autos ao juízo a quo, a fim de que seja julgado o mérito da questão.  
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Trata-se de apelação da parte autora 
contra decisão do MM. Juiz monocrático, que extinguiu o processo sem julgamento do 
mérito, nos termos do art. 267, I, c/c 283 e 284 do Código de Processo Civil, sob a 
alegação de que não apresentaram os autores os prováveis herdeiros necessários, nos 
termos do Estatuto Processual Civil, que exige a presença não só do cônjuge mas 
também dos herdeiros necessários na substituição da parte proveniente do falecimento do 
titular do direito, com o fim de se promover a habilitação. Alegam os autores que, segundo 
o art. 1.580 do Código Civil, qualquer dos co-herdeiros pode reclamar a universalidade da 
herança ao terceiro, que indevidamente  a possua, não podendo este opor-lhe, em 
exceção, o caráter parcial do seu direito nos bens da sucessão.    
Antes de adentrarmos no mérito da legitimidade das partes em pleitear crédito do de cujus  
perante a Previdência Social, convém esclarecermos que o objeto dos autos se refere ao 
pagamento dos proventos, nos termos dos §§ 5º e 6º do art. 201 da CF, cabendo , assim, 
discriminarmos a situação de cada um dos autores em relação ao direito pleiteado. Autor -
Vínculo com a Previdência - Data do óbito do instituidor: 
1. José de Negro Alves - aposentado 
2. Maria Estefânia Alves Barbosa - herdeira 
José Alves de Souza - falecido em 25/01/92 
3. Maria Elizabeth da Silveira Santos - herdeira 
Maria Dolores Siebra Moreira - falecida em 28/06/94 
4. Ruth Pimenta de Menezes - herdeira 
Maria do Carmo Pimenta - falecida em 08/01/91 
5. Maria Salomé Vieira Gomes - herdeira 
Maria do Espírito Santo da Silva - falecida em 09/06/90 
Convém esclarecermos que existem institutos diferentes na técnica processual a se 
considerar quanto ao falecimento do titular do direito, quais sejam: uma situação é a parte 
autora ingressar em juízo e no decorrer do processo vir a falecer, ocorrendo, então, a 
sucessão processual e, neste caso, a devida habilitação, nos termos dos arts. 1.055 a 
1.062, e outra hipótese seria a existência de um crédito devido ao de cujus e, portanto, 
parte do seu patrimônio, ou seja, o espólio que, segundo o art. 12, V, seria representado 
pelo inventariante, ativa e passivamente, e quando o inventariante for dativo, todos os 
herdeiros e sucessores do falecido serão autores ou réus nas ações em que o espólio for 
parte (art. 12, § 1º).  
Ante o exposto, poderíamos concluir que se os titulares do direito já faleceram antes da 
propositura da ação, não estamos diante de sucessão processual, dependente de 
habilitação, uma vez que não é parte quem é titular de direito e não ingressou em juízo, 
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mas sim da legitimidade de co-herdeiro em reclamar a universalidade de direitos, e uma 
vez que tal direito subjetivo é garantido pelo parágrafo único, art. 1.580, do Código Civil, e 
o representante da parte confirma que não há bens a partilhar, apenas o crédito pleiteado 
(fls.34), não se processou, assim, a referida partilha, indivisível, portanto, é o patrimônio, 
não se podendo excluir de apreciação do Judiciário o direito do co-herdeiro em pleitear 
direito de crédito provavelmente devido ao de cujus. 
Sendo legítimo o co-herdeiro, convém ainda analisar a possibilidade jurídica do pedido, 
ante a constituição de crédito de natureza trabalhista não reclamado pelo titular do direito 
em vida.  Conforme dispõe o art. 928 do Código Civil, a obrigação, não sendo 
personalíssima, opera assim entre os herdeiros.  
Por obrigação personalíssima entende-se aquela que vincula as partes em virtude de sua 
condição particular, isto é, por serem inerentes a sua pessoa. No caso de valores a serem 
percebidos pela Previdência Social, há a necessidade de se  distinguir duas situações, 
quais sejam: a) obrigação da autarquia em continuar a pagar o valor dos proventos aos 
herdeiros; b) obrigação da autarquia em pagar crédito relativo a um determinado período, 
ao qual faria jus o de cujus, incorporando-se, assim, ao seu patrimônio. 
Na primeira hipótese, por se tratar de uma obrigação personalíssima, não fazem jus os 
herdeiros à continuidade da percepção dos proventos, mas apenas da pensão, que, por 
ser outro instituto, não interessa na presente análise.  
Na segunda situação, entretanto, temos um  provável crédito do de cujus não pago pela 
autarquia federal e uma vez que os sucessores substituem o sucedido em todas as suas 
relações de direito, atinge, assim, não apenas os débitos, mas também os créditos, 
sendo, portanto, lícito , possível e legítimo o interesse processual dos co-herderios na 
presente lide.  
Em tal sentido é a decisão  do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, cuja dicção, 
ipisis literis, transcrevo:  
"Reparações trabalhistas. Aquisição do direito de ação pela herdeira necessária. 
Transmitindo-se, desde logo, o domínio e a posse da herança aos herdeiros legítimos e 
testamentários, a teor do art. 1.572 do Código Civil, e considerando que herança é a 
universabilidade de bens móveis e imóveis, direitos e ações que compunham o patrimônio 
do de cujus na data da morte, a ação quanto a eventuais reparações trabalhistas foi 
adquirida pela herdeira necessária, no caso, a mãe do empregado". Ac. (unânime), TRT 
9ª Região, 1ª Turma (RO 5470/90, Rel. Juiz Pretextato Penafort Taborda Ribas Netto, 
DJ/PR 07.02.92, p. 15511. 
Logo, não observou o ilustre Julgador o procedimento adequado à espécie, vale dizer, 
legitimidade da parte como co-herdeiro e não o procedimento de habilitação previsto em 
hipótese de sucessão processual, e, por fim, a observância de citação dos demais co-
herdeiros como litisconsortes necessários, posto que, conforme dispõe Sérgio Bermudes 
ao atualizar Comentários ao Código de Processo Civil, II, Pontes de Miranda, 3ª edição, 
pp. 29 e 30, " o herdeiro dá-nos o tipo mesmo de litisconsorte necessário em todas as 
ações em que a herança for autora, ou ré, ou interessada. Nenhum dos herdeiros é 
independente do outro, exceto nas questões que se prendam exclusivamente à parte ou 
cota que lhe caiba no acervo...... A 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, a 14 de abril 
de 1950 (DJ de 30 de janeiro de 1952), com o voto do Relator, decidiu: 'Não obstante 
representar o inventariante o espólio, passiva e ativamente, o que o  Código de Processo 
Civil tornou induvidoso - o herdeiro, como ensina Pontes de Miranda, Comentários ao 
Código de Processo Civil, I, 1ª ed. 345, dá-nos o tipo mesmo do litisconsorte necessário, 
em todas as ações em que a herança for autora, ou ré, ou interessada'."   
Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora, no sentido de que, superada 
a legitimidade das partes, retornem os autos ao juízo de origem, a fim de que seja 
providenciada a citação dos litisconsortes necessários, no que se refere ao pedido de 
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pagamento de crédito referente às parcelas dos proventos do de cujus não percebidas em 
vida e incorporadas a seu patrimônio (espólio), uma vez que, em relação à revisão da 
pensão e aposentadoria dos autores,  não se pode falar em litisconsórcio.  
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 89.992-CE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ  
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelado: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CEDRO 
Advogados: DRS. ALDA PINTO PEREIRA E OUTROS (APTE.) E  

CÍCERO EMERICIANO DA SILVA (APDO.) 
Recte. Ad.: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CEDRO 
 
EMENTA 

Processual Civil. Substituição processual. Sindicato. Ilegitimidade ativa ad causam. Falta 
de autorização. 
1. O art. 5º, XXI, da CF, prevê a autorização dos associados para que a entidade possa 
substituí-los. 
2. A autorização deve ser expressa ou estar contida no estatuto social juntado aos autos. 
3. Preliminar acolhida. 
4. Processo extinto sem julgamento do mérito. 
 
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, acolher a preliminar, para extinguir o processo sem julgamento do mérito, 
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, 6 de fevereiro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente e Relator. 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ : O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cedro - CE 
ajuizou ação ordinária contra o INSS, postulando o pagamento das diferenças de 
proventos de seus filiados, desde outubro/88, nos termos do art. 201, CF. 
Em sua contestação, o INSS argüiu, preliminarmente, a ilegitimidade do  sindicato para 
atuar como substituto processual, a prescrição qüinqüenal e a carência de ação.  No 
mérito, alegou que os autores já vêm recebendo as diferenças devidas, por forma da 
Portaria Ministerial nº 714/93. 
Ao decidir, o MM. Juiz a quo acolheu apenas a preliminar de prescrição das parcelas 
vencidas antes do qüinqüênio que precedeu ao ajuizamento da ação, rejeitando as 
demais.  No mérito, julgou procedente o pedido, condenando a autarquia-ré a pagar aos 
associados do promovente as diferenças de proventos, bem como a gratificação natalina, 
conforme o art. 201 da Constituição Federal. 
O INSS interpôs apelação, renovando os termos de sua contestação. 
Através da petição de fls. 48/50, a parte autora requereu a extinção do processo em 
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relação aos autores ali relacionados, argumentando que os mesmos figuram como 
autores em processos cujas sentenças já transitaram em julgado.  
O MM. Juiz não apreciou tal pedido, alegando que já cumpriu seu ofício jurisdicional com 
a publicação da sentença. 
O autor apresentou recurso adesivo, requerendo a reforma da sentença para que a 
correção monetária seja calculada conforme a Súmula 71 do TFR. 
Contra-razões apresentadas.  
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): O INSS argúi a ilegitimidade da parte, uma 
vez que o sindicato autor não preenche os requisitos legais, nem a autorização para 
ingressar em juízo. 
A legitimidade ativa das entidades associativas para promoverem ação judicial encontra-
se prevista no art. 5º, XXI, da Constituição Federal, a saber: 
"Art. 5º. omissis...........................................................................................................XXI - 
as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para 
representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente". 
Do dispositivo supratranscrito, infere-se que é necessária a autorização expressa dos 
filiados para a entidade representá-los judicialmente. Sua ausência desfigura a 
legitimidade ad causam, uma vez que acarreta a inexistência do interesse processual 
específico. A autorização prévia  para a entidade representar seus filiados pode ser 
manifestada em Assembléia Geral, cuja ata deve ser anexada aos autos; ou, então, pelo 
estatuto social da entidade.  Se o estatuto contém cláusula expressa indicando a 
permissão dos associados para a representação judicial, não seria de bom senso exigir a 
realização de Assembléias Gerais para autorizar cada postulação a ser feita em juízo. 
Na situação em exame, a entidade representativa nem anexou o estatuto social, contendo 
cláusula que diz que é prerrogativa da entidade representar perante as autoridades 
administrativas e judiciárias os interesses gerais ou individuais da categoria profissional, 
nem tampouco apresentou qualquer tipo de autorização dos associados para que a 
entidade pudesse representá-los. 
A Segunda Turma desta Egrégia Corte já se pronunciou sobre o tema, conforme ementa 
que se destaca: 
"Processual  Civil. Sindicato. Legitimação ad causam. Ausência de autorização expressa 
dos associados. 
1. O sindicato só pode se apresentar em juízo como substituto processual de seus 
associados se demonstrar, de modo inequívoco, que se encontra expressamente 
autorizado para demandar em nome daqueles. 
2. Construção jurisprudencial que se inspira nesse sentido e que visa a fazer aplicação 
larga do princípio da segurança jurídica e do respeito à manifestação do sujeito ativo do 
direito material que se põe em discussão no âmbito do poder judiciário. 
3. Ninguém pode ser obrigado a litigar. O direito de ação  
contém ínsita a liberdade de alguém só exercê-lo se o for de livre e espontânea vontade, 
só havendo ressalvas quando se tratar de relações jurídicas indispensáveis. 
4. Ilegitimação ad causam do sindicato que se acolhe por inexistir nos autos qualquer que 
o autorize a promover a ação. 
5. Extinção do processo que se declara, sem julgamento do mérito". 
TRF-5ª R., 2ª T., AC 60939 - RN, Rel. Juiz José Delgado, in DJU 02/12/94, p. 70560). 
Assim sendo, entendo não estar satisfeita a exigência do art. 5º, XXI, da Constituição 
Federal, para a substituição processual, por inexistir nos autos qualquer tipo de 
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autorização por parte dos associados. 
Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa do sindicato, para extinguir o 
processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo 
Civil. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 91.352-RN 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: SEBASTIÃO MARINHO DE LEMOS 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. JOSÉ MARIA GAMA DA CÂMARA E OUTROS (APTE.) E  

JOSÉ GONÇALVES DE QUEIROZ E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Art. 58 do ADCT. Lei 8.213/91.  Súmula 71 do ex-TFR.   
- As regras contidas no artigo 58 do ADCT são aplicáveis a partir do sétimo mês após a 
promulgação da CF/88, de abril/89 até a implantação do Plano de Custeio e Benefício da 
Previdência Social. 
- O Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido da não aplicação da 
Súmula 71 do ex-TFR, aos feitos ajuizados após a superveniência da Lei nº 6.899/81. 
- Apelação parcialmente provida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 91.352-RN, em que são 
partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, à unanimidade, dar parcial provimento à  apelação, nos termos do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 29 de fevereiro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCãO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Sebastião Marinho de Lemos, identificado nos 
autos, ajuizou ação ordinária  contra o INSS, objetivando a revisão de sua aposentadoria, 
nos termos do art. 58 do ADCT, e os reajustamentos ocorridos e os que venham a ser 
concedidos com base na Lei 8.213/91 e legislação posterior, além do pagamento de todas 
as diferenças apuradas, corrigidas monetariamente e com juros de mora. 
Ao final, o MM. Juiz a quo julgou  improcedente o pedido, não reconhecendo o direito do 
autor.  
Irresignado, apela o autor, com razões às fls.47/53. 
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 
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O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): A matéria tratada nos presentes autos 
já foi objeto de inúmeros julgados nesta Egrégia Turma, existindo entendimento firmado 
sobre o assunto. 
Com o advento da Carta Magna de 1988, os benefícios previdenciários de prestação 
continuada tiveram seus valores revistos, a fim de que fosse restabelecido seu poder 
aquisitivo, expresso em número de salários mínimos (art. 58 do ADCT). 
A vinculação do reajuste do benefício ao salário mínimo somente vigorou de abril/89 até a 
implantação do Plano de Benefícios, instituído pela Lei 8.213/91. Quando se iniciou a 
eficácia plena do novo Plano, os reajustes não mais foram vinculados aos índices do 
salário mínimo, voltando a reger-se por legislação própria. 
Diante da intenção do legislador constituinte em resgatar o poder aquisitivo dos benefícios 
concedidos anteriormente à promulgação da Carta Magna, é clara a necessidade de que 
os benefícios concedidos durante a sua vigência também não sofressem desatualização, 
sendo exigível, portanto, a manutenção atualizada dos mesmos até a implantação do 
Plano de Custeio e Benefícios. 
Este critério de reajuste prevaleceria até a implantação do Plano de Custeio e Benefícios 
da Previdência Social, o que aconteceu em dezembro/91, através da aplicação das Leis 
8.212 e 8.213, disciplinando esta última, em seu art. 41, c/c art.146, que, a partir de 
1º.09.91, os valores dos benefícios seriam reajustados com base na variação integral do 
INPC. 
Surgiu, então, o entendimento de que o art. 58 do ADCT prevaleceu até dezembro de 
1991, quando passou a vigorar a regra de que o reajuste dos benefícios teria por base a 
variação do INPC. 
No caso em tela, cabe a aplicação do art. 58 do ADCT a partir de 22 de fevereiro até 
dezembro/91, quando começou a vigência da Lei 8.213/91, com posterior modificação 
contida na Lei nº 8.542/92, bem como o pagamento das diferenças existentes, 
devidamente corrigidas. 
A respeito do critério a ser aplicado nos cálculos da correção monetária, a jurisprudência 
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido da não aplicação da 
Súmula 71 do ex-TFR aos feitos ajuizados após a superveniência da Lei 6.899/81. 
Seguindo entendimento do STJ, esta Turma, em sessão de 24.04.95, acordou não mais 
aplicar a Súmula susomencionada. E, ainda, para que não fiquem sem atualização as 
parcelas atrasadas, a correção monetária das mesmas deverá ocorrer nos mesmos 
moldes adotados pela Institutição Previdenciária para cobrança de seus créditos. 
Quanto à verba honorária, entendo que, devido ao trabalho exercido pelo causídico do 
autor, a mesma deve ser fixada   no índice de 10% sobre o valor da condenação . 
Diante do exposto, sem maiores considerações, por desnecessárias, dou parcial 
provimento à apelação para determinar a aplicação do art. 58 do ADCT a partir de 22 de 
fevereiro de 1990 a dezembro/91 e legislação posterior, determinando que a correção 
monetária seja feita nos termos acima expostos, fixando os honorários advocatícios em 
10% sobre o valor da causa. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 91.481-RN  

Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 
Apelada: MARLÚSIA DE SOUZA SALDANHA 
Advogados: DRS. GIUSEPPI DA COSTA E OUTROS (APTE.) E  

MÚCIO VILLAR RIBEIRO DANTAS E OUTROS (APDA.) 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

 
EMENTA 

Administrativo. Vantagem de "quintos". Art. 62, da Lei n. 8.112/90. Auto-aplicabilidade. 
Não ocorrência. Lei n. 6.732/79. Vigência. Tempo de serviço. Esfera estadual. Cargo  em 
comissão. Contagem. Período de carência. 
1. A vantagem estatuída no § 2º, do art. 62, da Lei nº 8.112/90, denominada de "quintos", 
não tem caráter de auto-aplicabilidade, depende, para a sua plena eficácia, de norma 
posterior específica a lhe dar substrato de existência. 
2. Até a edição da Lei 8.911/94, que veio regulamentar o citado artigo 62, da Lei nº 
8.112/90, permaneceu em vigor a Lei nº 6.732/79, devendo a incorporação de "quintos", 
até então, atender os requisitos ali estabelecidos. 
3. Na vigência da Lei nº 6.732/79, admitia-se, sem controvérsia, a contagem de tempo de 
serviço de cargo em comissão da esfera estadual, para efeito, apenas, da obtenção do 
período de 05 anos tido como de carência. 
4. Sentença parcialmente reformada. Apelação, em parte, provida. 
 
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, dar 
provimento parcial à apelação, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 13 de fevereiro de 1996 (data do julgamento).  
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente, em exercício  
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ UBALDO CAVALCANTE: Cuida-se de apelação cível interposta pela 
parte acima indicada, impugnando a sentença de 1º Grau cujo relatório foi do seguinte 
teor:   "Marlúsia de Souza Saldanha, qualificada nos autos, representada por advogado 
regularmente habilitado, propôs a presente ação ordinária contra a Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte - UFRN, com o escopo de que seja assegurada a incorporação, 
aos proventos de sua aposentadoria, de 5/5 (cinco quintos) da função gratificada de Pró-
Reitor - FC-03, atualmente com a denominação de CD-02, bem como o pagamento das 
diferenças devidas da data da aposentação, em 06.02.91. Em prol de sua pretensão, 
argumenta que exerceu funções e cargos comissionados durante 4.286 dias (11 anos, 9 
meses e 1 dia), sendo que 1.460 dias foram de exercício de cargo em comissão na 
administração direta do Estado do Rio Grande do Norte; que postulou 
administrativamente a incorporação da gratificação correspondente, mas o requerimento 
foi indeferido, ao fundamento de que o período de exercício de função estadual não 
poderia ser computado para tal fim e de que o período de exercício de funções em outros 
órgãos federais era inservível, em razão de sua descontinuidade; que o Tribunal de 
Contas da União já admitiu a computação de tempo de exercício de função em 
administração estadual para fins de incorporação por funcionário federal, se a legislação 
do estado também admite a incorporação, como acontece no Rio Grande do Norte; e que, 
perfazendo 7 anos, 9 meses e 2 dias de exercício de função federal, já tinha direito à 
incorporação, de acordo com a Lei nº 6.732/79. Citada, a ré apresentou contestação, 
suscitando a preliminar de carência de ação, por não preencher a autora os requisitos 
legais necessários  para o atendimento de sua pretensão. No mérito, sustentou que o 
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tempo de exercício de cargo comissionado integrante da administração estadual não pode 
ser computado para fins de incorporação, e que, excluído o tempo estadual, a autora não 
perfez os dez anos de exercício exigidos para incorporação de 5/5 (cinco quintos), nos 
termos da Lei nº 6.732/79. Em conseqüência, pediu que o pedido fosse julgado 
improcedente.  
Ouvida sobre a preliminar, a parte autora manifestou-se no sentido de ser ela rejeitada.  
É o relatório passo a decidir".  
A ação foi julgada, em parte, procedente, condenando a ré ao recálculo dos proventos da 
autora a fim de que fossem incorporados cinco quintos do cargo de Pró-Reitor de 
Planejamento CD-02, com o pagamento das diferenças correspondentes, a partir do dia 
28.02.91, data da publicação do ato de aposentadoria, e não a partir de 06.02.91, quando 
foi assinado o referido ato, como pretendia a autora.     
A apelação insiste no argumento de que o tempo de serviço prestado ao Estado do Rio 
Grande do Norte é imprestável para fins de incorporação de quintos no âmbito do serviço 
público federal, e que a concessão da referida vantagem por cada ano de exercício em 
cargo ou função de confiança, a partir do primeiro ano, somente abrange os servidores 
que exerceram esses cargos ou funções após a vigência da Lei nº 8.112/90. Processo 
sem contra-razões da apelada.   
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ UBALDO CAVALCANTE (Relator): Sustentou, enfaticamente, o  d. 
Magistrado, que o art. 62, da Lei nº 8.112/90, que cuida da concessão da vantagem 
denominada de "quintos", após cada ano de exercício de cargo em comissão ou função 
de confiança, não necessitava de regulamentação para a sua eficácia plena, o que 
acarretaria a incorporação da respectiva vantagem em favor da apelada sem ter que 
recorrer ao tempo de serviço prestado ao Estado do Rio Grande do Norte, no cargo em 
comissão de Secretário de Estado.  
Este entendimento fere, a meu ver e de forma evidente, o RJU e destoa da jurisprudência 
dominante deste Tribunal, que reiteradamente decidira não ser o referido dispositivo de 
eficácia imediata, carecendo, pois, de norma posterior que lhe viesse dar condições de 
aplicabilidade.  
Como exemplo, cito apenas parte do seguinte acórdão por mim lavrado:  
"Administrativo. Lei Delegada nº 13, de 27.08.92, art. 1º. Interpretação do termo  
"vencimento básico". "Quintos".  (Lei nº 8.112/90, art. 62, §§ 2º e 5º). Impossibilidade de 
sua incorporação ante a  inexistência de lei regularmentadora.   
........................................................... 
5. A vantagem estatuída no § 2º, do art. 62, da Lei nº 8.112/90, denominada de "quintos", 
não tem caráter de auto-aplicabilidade, haja vista depender a mesma de regulamentação 
por lei específica, conforme disposto no § 5º, do mesmo artigo 62". (AMS nº 40.554-94-
SE, TRF - 5ª Região, 2ª Turma, Rel. Juiz José Delgado).   
Pecou então a sentença ao asseverar que o artigo 62, da Lei nº 8.112/90, era auto-
aplicável, quando inversamente já havia decidido este Tribunal, que a referida norma era 
de eficácia contida, a depender de outra que viesse dar substrato à sua existência.  
Com isto, ao permitir que a demandante carreasse aos proventos de sua aposentadoria a 
vantagem de "quintos" nos moldes fixados pela Lei nº 8.112/90, ou seja, com a percepção 
de 1/5 (um quinto) da remuneração do cargo em comissão por ano de exercício, a 
sentença deixou de dar correta interpretação à lei e atenção às incessantes decisões da 
instância ad quem.  
Conseqüentemente, eximiu-se a sentença de se pronunciar sobre a contagem de tempo 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

de serviço em cargo em comissão na esfera estadual para fins daquela vantagem.  
Até o advento da Lei nº 8.911/94, que veio regulamentar o indigitado artigo 62, da Lei nº 
8.112/90, estabelecendo novos critérios de incorporação da vantagem denominada de 
"quintos", permaneceu em vigor a forma de incorporação estabelecida pela Lei nº 
6.732/79, que prescrevia ser absorvido pelos vencimentos, a cada ano de exercício de 
cargo em comissão ou função gratificada, um quinto da respectiva retribuição, a partir do 
sexto ano no desempenho do cargo ou função correspondente.   
Quanto à tese acima exposta, alcançou ela voz uníssona na jurisprudência do País, e 
para ilustrar transcrevo o seguinte aresto:  
"Administrativo. Gratificação de Atividade. GAE. Lei Delegada nº 13/92. Incorporação De 
`Quintos'. Vigência dos critérios estabelecidos na Lei 6.732/79 até o advento da lei 
específica de que trata o RJU (art. 62, § 5º).  
.......................................................  
- A incorporação de `quintos', enquanto não editada a lei específica à qual se reporta o § 
5º, do art. 62, do RJU, deve atender aos requisitos da Lei nº 6.732/79, ainda vigentes".   
Por outro lado, acerca da contagem de tempo de exercício de cargo em comissão 
prestado na esfera estadual para efeito da vantagem de que ora se cuida, os órgãos 
administrativos dos Poderes da União admitiam, na vigência da Lei nº  6.732/79, o 
cômputo do referido período, não para efeito da incorporação da remuneração do cargo 
em comissão, mas sim para fins de  se alcançar o qüinqüênio inicial, tido como período de 
carência.   
Esta tese foi ricamente exposta na decisão do Tribunal de Contas da União, cuja cópia 
repousa às fls. 86/97 dos autos. Com isto, chega-se à conclusão de que a apelada não 
possui direito a ter incorporados aos proventos de sua aposentadoria 5/5 do cargo em 
comissão de Pró-Reitor de Planejamento a partir de 28.02.91, data em que foi 
aposentada, porque o art. 62, da Lei nº 8.112/90, só veio a ser regulamentado através da 
Lei nº 8.911, de 11.07.94, publicada no dia doze subseqüente.   
Portanto, a vantagem de "quintos" devida à apelada, a partir da sua aposentadoria, há de 
ser assegurada na forma prevista pela Lei nº 6.732/79, computando-se o período de 
exercício em cargo em comissão prestado ao Estado do Rio Grande do Norte, tão-
somente, para efeito de obtenção dos cinco anos correspondentes ao período de 
carência,  e, a partir da vigência da Lei nº 8.911/94, nos moldes de incorporação ali 
indicados.   
Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para reformar a sentença na parte em 
que defere a concessão da vantagem pleiteada nos moldes da Lei nº 8.112/90, para fazê-
lo nos termos da Lei nº 6.732/79, considerando-se, para tanto, a contagem do tempo de 
serviço prestado na esfera estadual, no cargo em comissão de Secretário de Estado, para 
efeito dos 05 anos considerados como de carência.   
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 92.051-CE 

Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Apelante: FUNDAÇÃO LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA-LBA 
Apelada: TEMP SERVICE REFRIGERAÇÃO LTDA. 
Advogados: DRS. ANTÔNIO MARCÍLIO MIRANDA BARROSO E OUTROS (APTE.) E  

LUÍZA ÁUREA JATAI CASTELO SILVEIRA (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Contrato de prestação de serviço. Alteração contratual determinada por lei. 
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1. Através do Ofício/Circular nº 030, expedido pela Secretaria da Administração Federal, o 
Diretor do Departamento de Serviços Gerais informou que, em face da suspensão da 
vedação de reajustes dos contratos expressos no art. 4º, da Lei nº 8.178/91, tendo em 
vista a edição da Portaria MEFP nº 429, a partir 1º de maio/91 as partes poderiam adotar 
os procedimentos em relação aos contratos referentes a prestação de serviços.  
2. Os contratos administrativos poderão ser alterados para restabelecer a relação 
contratual desde que autorizado por lei, com o objetivo de corrigir os efeitos ruinosos da 
inflação e manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 
3. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, entre partes acima identificadas, decide 
a 2ª 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, 12 de março de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente, em exercício 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE:  A matéria de fato e os temas de 
direito discutidos na presente apelação em Primeiro Grau foram adequadamente 
relatados pelo eminente Juiz Federal, Dr. Francisco das Chagas Fernandes, na decisão 
de fls. 158/161. Em conseqüência, adoto, para sintetizar os fenômenos processuais 
ocorridos em Primeiro Grau, o relatório da referida sentença. Transcrevo-os, 
integralmente: 
"01. Temp Service Refrigeração Ltda., devidamente qualificada, ingressou com a presente 
ação ordinária contra a Fundação Legião Brasileira de Assistência-LBA, pretendendo 
cumprimento de contrato para prestação de serviço de assistência técnica.  
02. Alega a promovente que, em 18.06.91, firmou contrato com a promovida, com 
duração de 1 (um) ano. Do começo do contrato até o término a demandante honrou com 
seus compromissos contratuais. Conforme a cláusula terceira do referido contrato, o valor 
combinado de pagamento seria em torno de Cr$ 284.000,00 (duzentos e oitenta e quatro 
mil cruzeiros), sendo que o reajuste dos preços obedeceria ao parágrafo único, da mesma 
cláusula. Ocorre que a Secretaria de Administração Federal autorizou o reajustamento de 
preços dos serviços  prestados pela requerente, nos termos do Ofício/Circular/DSG-SAF-
PR 030, de 12/08/91.  
03. Alega, por último, a suplicante que ficou pactuado no final que o índice de reajuste 
seria o divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. Salienta a autora que, além dos 
aparelhos relacionados no contrato firmado, fez manutenção de outros aparelhos, não 
incluídos no contrato, no total de seis (06). 
04. Custas pagas às fls. 82. 
05. Citada, a LBA contestou, alegando, em síntese, que:  
a) não procede o pedido da autora, haja vista que o subitem 7.3 decorreu do art. 5º, da Lei 
8.178/91, que editou, juntamente com a Lei 8.177/91, o 2º Plano de Estabilidade do 
Governo Collor. Por esse dispositivo, foi fixada a proibição de reajustes dos contratos 
administrativos com prazo de 12 (doze) meses."  
O douto Julgador monocrático, ao dirimir a contenda, julgou procedentes os pedidos, 
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determinando o pagamento dos valores das prestações reajustadas com juros e correção 
monetária, excluindo as importâncias pagas, bem como o pagamento dos serviços 
prestados nos aparelhos de ar condicionado de nºs 8303, 8349, 8350 e 8351. 
Irresignada, interpõe a Legião Brasileira de Assistência recurso de apelação, pugnando 
pela reforma do decisum, sob o fundamento de que: 
a) a revisão dos preços contratados jamais foi requerida pela firma apelada, que apenas 
pleiteou  o reajuste regular do preço contratual decorrente da situação inflacionária, que 
na época estava sendo atacada pelo Plano Collor II - Lei nº 8.178/91; 
b). "Destarte, em havendo vedação legal para a concessão do reajuste dos preços 
através da previsão contratual, como é o caso da presente espécie, vez que vedada pela 
Lei nº 8.178/91, e nem autorizada pelas normas administrativas indicadas na peça 
vestibular..."; 
c) "Quanto ao pagamento dos supostos serviços prestados pela empresa apelada, cujos 
tombamentos foram citados no item 1 supra, não foi provada sua efetivação, como era 
ônus probandi da autora. Portanto, improcedente tal pedido..."; 
d) "...a apelante pugna por não restar a menor dúvida de que a Lei nº 8.178/91, que 
vedava a inclusão de cláusulas de reajustes periódicos nos contratos administrativos, se 
aplica totalmente na hipótese dos autos, pelo que merece ser reformada a v. sentença 
condenatória, devendo a ação ser julgada totalmente improcedente".  
A apelada, em suas contra-razões, argumentou  que o contrato firmado entre as partes 
não era inferior a 01 ano, e que o art. 5º, da Lei nº 8.178/91, proibia  os reajustes dos 
contratos inferiores  a 01 ano. Assevera, ainda, que através do Ofício/Circular/DSG/SAF-
PR nº 030 obteve autorização expressa da Administração para que fosse reajustado o 
contrato firmado entre os litigantes.  
É o relatório . 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): A douta sentença apelada 
merece exame à luz dos princípios que informam o Direito Administrativo, quando cuidam 
da formação da relação jurídica do Estado com firma prestadora de serviço, toda ela 
regida por atos vinculados e rendendo suprema homenagem ao princípio da legalidade.  
Da leitura inicial dos autos, resulta a conclusão de que a apelante firmou contrato de 
prestação de serviços de assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, celebrado 
entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência - LBA e a firma Temp Service 
Refrigeração, com duração de 1 (um) ano.   
Observa-se no parágrafo terceiro da cláusula terceira que no reajuste de preços será 
observado o disposto no art. 5º, da Lei nº 8.178/91, e regulamentações posteriores 
baixadas pelo Governo Federal.  
A Lei 8.178/91, que estabeleceu normas sobre  preços e salários, determinou em seu art. 
5º, que:  
"Art. 5º - A partir de 1º de março de 1991 é vedada a inclusão, nos contratos a que se 
refere o art. 4º, quando celebrados por prazo ou período de repactuação inferior a um 
ano, de cláusula de reajustamento de preços, baseada em índice que não reflita a 
variação de custo de produção, exceto financeiro, ou do preço dos insumos utilizados, até 
a efetiva entrega do bem ou prestação de serviço objeto da operação. 
§ 1º - As clásulas de reajustamento de preços dos contratos referidos neste artigo terão 
eficácia somente quando houver majoração, autorizada nos termos previstos nesta lei, 
dos preços e insumos necessários para o cumprimento do seu objeto. 
§ 2º - A partir da efetiva entrega do bem ou da prestação do serviço, deverá ser utilizada a 
TR ou a TRD, desde que o prazo remanescente do contrato não seja inferior a noventa 
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dias, admitida, exclusivamente, em prazo remanescente inferior, a utilização da taxa pré-
fixada, livremente pactuada entre as partes".   
Convém ressaltar que, através do Ofício/Circular nº 030, posto nos autos às fls. 19/22, 
expedido pela Secretaria da Administração Federal, o Diretor do Departamento de 
Serviços Gerais informou que, em face da suspensão da vedação de reajustes dos 
contratos expressos no art. 4º, da Lei 8.178/91, tendo em vista a edição da Portaria MEFP 
nº 429, a partir 1º de maio/91 as partes poderiam adotar os procedimentos em relação 
aos contratos referentes a prestação de serviços.  
Diante da suspensão da vedação acima citada, a firma contratada solicitou o reajuste do 
contrato de Manutenção Preventiva e Corretiva, baseado na fórmula de reajuste utilizada 
e autorizada pelo Governo e tendo como índice de reajustamento o IGP (Índice Geral de 
Preços da Fundação Getúlio Vargas).  
Verifica-se, conforme o acima exposto, que o reajuste em comento deveria ser observado 
para que houvesse o equilíbrio econômico, e a firma contratada não tivesse prejuízos.  
Neste sentido é o entendimento do ilustre Sentenciante, que traduz de forma clara os 
fundamentos que regem a matéria. Cito, por haver analisado devidamente o assunto, 
trecho da decisão monocrática, verbis:  
"Primeiramente, tenho a ressaltar que deve ser observado o equilíbrio econômico, visto 
que a relação encargo-remuneração deve ser seguida durante toda a prestação de 
serviço, com finalidade de que a contratada não tenha prejuízos.  
Não pode a Administração violar o direito da promovente de ver mantido o equilíbrio 
custo-lucro, só podendo a Administração alterar unilateralmente as cláusulas 
regulamentares do contrato em tela."   
O saudoso administrativista Hely Lopes Meirelles, em sua obra Direito Administrativo 
Brasileiro, nos ensina que: "O reajustamento contratual de preços e de tarifas é a medida 
convencionada entre as partes contratantes para evitar que, em razão das elevações do 
mercado, da desvalorização da moeda ou do aumento geral de salários no período de 
execução do contrato administrativo, venha a romper-se o equilíbrio financeiro do ajuste. 
Para que não se altere a relação encargo-remuneração em prejuízo do contratado, a 
Administração procede à majoração do preço, unitário ou global, originariamente previsto 
para a remuneração de um contrato de obra, serviço ou fornecimento ou da tarifa 
inicialmente fixada para pagamento de serviços públicos ou de utilidade pública prestados 
por particulares, em ambos os casos em conformidade com os critérios expressamente 
estabelecidos no ajuste.  
Essa revisão ou reajustamento de preços ou de tarifas é conduta contratual autorizada 
por lei para corrigir os efeitos ruinosos da inflação. Não é decorrência da imprevisão das 
partes; ao contrário, é previsão de uma realidade existente, diante da qual o legislador 
pátrio institucionalizou o reajustamento dos valores contratuais".  
Por tais fundamentos, nego provimento à apelação.   
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 92.484-PE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelada: MARIA CARLOS DA SILVA 
Advogados: DRS. SÍLVIO ROBERTO MACIEL FREIRE E OUTROS (APTE.) E  

ANA RAQUEL TENÓRIO PATRIOTA (APDA.) 
 
EMENTA 
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Processual civil. Assistência Judiciária. Sucumbência. 
- A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao vencedor da ação não 
impede que seja o vencido condenado nos ônus da sucumbência. 
- Precedentes. 
- Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 29 de fevereiro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Apela o INSS da sentença que, entendendo ser auto-
aplicável o disposto no § 5º, do art. 201, da CF/88, condenou o apelante ao pagamento 
das diferenças resultantes da equiparação ao salário mínimo do benefício da autora, ora 
apelada, tudo acrescido de juros e correção monetária, mais honorários à razão de 10% 
(dez por cento) sobre os valores apurados. 
Alega, em suma, que não lhe cabe a condenação na verba honorária, haja vista a 
demandante ter litigado sob o pálio da gratuidade processual. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Pretende o apelante a reforma da sentença, 
argumentando que "descabe condenação em honorários e em custas processuais, 
quando o vencedor litiga sob o abrigo da gratuidade processual". 
Sem razão o recorrente. 
Embora seja a autora beneficiária da justiça gratuita, nada impede que seja condenado o 
réu, vencido na ação, nos ônus da sucumbência. 
Como já decidiu o colendo STJ, "A sucumbência é para ambas as partes, ainda que uma 
delas atue amparada pela assistência judiciária" (RSTJ 40/547). À parte impõe-se o ônus 
de arcar com os honorários despendidos pelo adversário vencedor. Se o vencido é 
necessitado e assim beneficiário da justiça gratuita, o pagamento fica condicionado à 
modificação de sua condição econômica. Saindo-se vencedor, nada mais justo do que lhe 
assegurar também esse direito, em respeito até mesmo à igualdade das relações 
jurídicas. 
Nesse sentido, ao se manifestar sobre matéria idêntica na AC 90.897/PE, esta Turma 
decidiu: 
"Previdenciário. Auto-aplicabilidade dos §§ 5º E 6º, art. 201, da CF/88. Correção 
monetária. Critério aplicável. Assistência judiciária. Condenação em honorários. 
............................................................ 
- A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao vencedor da ação não 
impede que seja o vencido condenado nos ônus da sucumbência. 
- Apelação parcialmente provida". 
Com essas considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 93.212-PB 

Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE  
Apelante: MARIA DA SALETE ARRUDA VERAS 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. CIPRIANO PIRES DE MENEZES (APTE.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Servidor público. Vantagem pessoal intitulada "diferença individual". 
Supressão por ato da Administração. Legalidade. Impossibilidade de aumento através do 
Judiciário. Súmula nº 339/STF. 
1. Supressão do pagamento da gratificação nominalmente denominada de "diferença 
individual", criada pelo Decreto-lei nº 2.280/85, de 16.12.85, c/c o Decreto-lei 2.438/88, 
que era até julho/93 paga pela Administração. 
2. Tal gratificação foi instituída com a previsão de redução, à medida que houvesse 
mudança de referência ou categoria funcional, conforme o art. 5º, § 2º, do Decreto-lei 
2.280/85. 
3. Em 1989, pela Lei nº 7.923, o legislador determinou a incorporação das vantagens 
pessoais nominalmente identificadas, ainda não satisfeito, foi editada a Lei nº 8.460/92, 
que no seu artigo 4º mandou que fossem incorporadas aos vencimentos as vantagens ora 
em questão. 
4. Persistindo a incorporação da gratificação denominada "diferença individual" ao longo 
do tempo nos vencimentos da autora, apresenta-se como de forma irregular, ou seja, em 
cascata, não a absorvendo como previa inicialmente o art. 5º, § 2º, do Decreto-lei 
2.280/85, sendo, ainda, associado a percentuais que não eram previstos em lei. 
5. "Súmula 346/STF - A Administração Pública pode declarar a nulidade de seus próprios 
atos". 
"Súmula 473/STF - A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de 
vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por 
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, 
em todos os casos, a apreciação judicial". 
6. O pagamento da referida vantagem, concedido na via judicial, fere o princípio da 
legalidade e invasão de esfera, posto que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem 
função legislativa, conceder o pagamento dessas diferenças. Aplicação da Súmula 
339/STF: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar 
vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia". 
7. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas, decide a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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, 12 de março de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente, em exercício 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 
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RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Trata-se de recurso de apelação 
interposto pela parte autora de sentença monocrática que assim decidiu pela 
improcedência do pedido para que fosse reincorporada aos proventos da inatividade da 
apelante a vantagem pessoal denominada "vantagem individual", concedida através do 
Decreto-lei nº 2.438/88, referendado pelo Decreto Legislativo nº 14/89, e suprimida em 
julho de 1993. 
A r. decisão singular rejeitou o pedido, alegando que a Administração pode anular seus 
atos próprios, quando eivados de vícios que os tornem ilegais. Apoiou-se nas Súmulas 
nºs 346 e 473 do Colendo STF. 
A autora apela da decisão monocrática, alegando que a supressão daquela vantagem 
feriu direito adquirido, não se podendo reduzir salários (art. 39, § 2º, da CF/88). 
Afirma, também, que está evidente a supressão da vantagem, conforme consta dos 
contracheques acostados aos autos. Por tais razões, ao final, pugna pela reforma do 
decisum. 
Contra-razões pela manutenção da r. sentença. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): A meu ver, a respeitável 
sentença ora apelada não merece reforma. Ela encontra-se em consonância com a 
legislação atinente à espécie e com as jurisprudências que vêm sendo proferidas 
referentes à matéria em análise. 
Ouso transcrever o decisório singular, por com ele coadunar, tendo o mesmo como razão 
de decidir do presente voto. Ei-lo, verbis: 
"A matéria em discussão na presente lide é sobre a supressão do pagamento da 
gratificação nominalmente identificada sob a rubrica de "diferença individual". 
O Decreto-lei nº 2.280/85, de 16 de dezembro de 1985, que cria, mediante transformação, 
empregos na Administração Federal direta, nas autarquias federais, e dá outras 
providências, dispõe, em seu art. 5º, a regulamentação da referida gratificação, in verbis: 
'Art. 5º - Na hipótese de os servidores de que trata este Decreto-lei estarem percebendo 
remuneração superior à resultante da classificação, observado o disposto no parágrafo 
único do artigo 3º, ser-lhes-ão asseguradas diferenças individuais, como vantagem 
pessoal nominalmente identificável, em que incidirão os reajustamentos gerais de 
vencimentos e salários. 
§ 1º - As gratificações e demais vantagens a que os servidores venham a fazer jus em 
decorrência da classificação serão calculadas nos termos da legislação pertinente. 
§ 2º - As diferenças individuais de que trata este artigo serão reduzidas sempre que os 
servidores, por qualquer motivo, mudarem de referência ou de categoria funcional'. 
Com a edição desse Decreto, ficou assegurada a vantagem pessoal nominalmente 
identificável aos servidores que estivessem percebendo remuneração superior à 
resultante da classificação, ocorrendo que essas diferenças individuais seriam sempre 
reduzidas, quando os servidores, por qualquer motivo, mudassem de referência ou de 
categoria funcional. 
Posteriormente, foi editada a Lei nº 7.923/89, de 12 de dezembro de 1989, que dispõe 
sobre os vencimentos, salários, soldos e demais retribuições dos servidores civis e 
militares do Poder Executivo, na Administração direta, nas autarquias, nas fundações 
públicas e nos extintos Territórios, e dá outras providências, que também trata da 
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vantagem em questão, trazendo em seu art. 2º, § 4º, regulamentação sobre essa 
vantagem, in verbis: 
'Art. 2º - omissis; 
§ 4º. As vantagens pessoais nominalmente identificadas, percebidas pelos servidores 
pertencentes aos Planos de Classificação de Cargos e Empregos a que ser refere o § 1º 
deste artigo, serão incorporadas sem redução de remuneração'. 
Novamente, foi editada lei para regulamentar a vantagem, ora objeto da demanda, sendo 
esta a Lei nº 8.460/92, de 17 de dezembro de 1992, que concede antecipação de reajuste 
de vencimento e de soldos dos servidores civis e militares do Poder Executivo, e dá 
outras providências. Essa Lei trata da vantagem em seus art. 4º e 9º, que dizem: 
'Art. 4º - Ficam incorporadas aos vencimentos dos servidores civis as seguintes 
vantagens: 
...................................................................... 
III - a vantagem pessoal a que se referem o § 4º do artigo 2º da Lei n. 7.923, de 12 de 
dezembro de 1989, e o artigo 9º da Lei nº 7.995, de 09 de janeiro de 1990. 
...................................................................... 
Art. 9º - Caso o valor dos vencimentos decorrentes do enquadramento do servidor nos 
termos desta Lei não absorva integralmente suas vantagens a que se refere o artigo 4º, a 
diferença será paga a título da vantagem individual nominalmente identificada'. 
Depreende-se dos dispositivos legais aludidos que a vantagem percebida pela 
requerente, desde outubro/79, nada mais é do que resíduos verificados no decorrer de 
várias situações funcionais a que esteve submetida, sendo, então, a vantagem 
denominada "diferença individual nominalmente identificada" um saldo remanescente 
dessas situações de enquadramento, podendo até não existir, conforme o caso, pois 
assim assegura a lei que seriam reduzidas. 
Ainda, a promovente não demonstrou que das diferentes situações de enquadramento a 
que foi submetida tenha resultado parcela financeira em desfavor dela. Podendo concluir 
que o exercício do direito que se postula há de depender da demonstração da existência 
de prejuízo remuneratório, em razão da incorporação das gratificações, que devem ser 
comprovados por cálculos específicos, e os documentos acostados não permitem essa 
aferição. 
Atente-se que a preocupação do legislador, no decorrer desse tempo, foi a de acabar com 
as distintas situações funcionais encontradas, buscando a igualdade através do 
enquadramento, sem prejudicar o princípio da irredutibilidade do salário, assegurando 
uma forma legal para o pagamento da diferença encontrada quando do enquadramento. 
Observa-se, desde logo, que a mera incorporação, como é evidente, não constitui 
decesso algum na remuneração total da requerente, portanto, não se há de falar em 
ofensa a direito adquirido e nem ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, 
preconizados na Constituição Federal. 
No entanto, verifica-se, em análise aos documentos acostados, a existência da prática 
irregular adotada pela Administração com relação à vantagem em questão, que vinha 
sendo calculada em razão de um percentual associado ao vencimento. 
Para tanto, transcrevo parte do parecer técnico emitido pela Coordenação Geral de 
Recursos Humanos do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária 
(fls. 33 e 42), que diz: 
'b) A vantagem pessoal deverá ser incluída  com valores de novembro, majorada com os 
conseqüentes reajustes gerais de vencimentos, não mais calculado percentual incidente 
sobre o valor da referência. 
Isso implica em que o valor da complementação salarial seria corrigido conforme os 
reajustamentos gerais de vencimentos e salários, como visto, não restando mantidos os 
valores percentuais, como enganadamente entendem a Secretaria do Tesouro Nacional e 
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a Consultoria Jurídica deste Ministério, se não na data  do Decreto-lei nº 2.438, de 1988'. 
Concluindo, o Técnico, no final do parecer, orienta a Administração para que proceda à 
regularização das situações irregularmente constituídas, e conseqüente sustação dos 
pagamentos dessas vantagens. 
Depara-se, então, com a situação do pagamento irregular da vantagem por parte da 
Administração, que vinha concedendo a referida vantagem com base em percentuais 
associados ao vencimento, quando os dispositivos legais não mencionavam a respeito 
desse procedimento. 
Desse modo, sendo correta a medida adotada pela Administração, que excluiu a 
vantagem, tomada com base no seu poder de auto-tutela que permite anular seus 
próprios atos, in casu, em razão da falta do devido amparo legal. Nesse sentido, a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada na tese de que a Administração 
Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos, conforme o disposto nas 
Súmulas 346 e 473, que dizem: 
'Súmula 346/STF - A Administração Pública pode declarar a nulidade de seus próprios 
atos'. 
'Súmula 473/STF - A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de 
vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por 
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, 
em todos os casos, a apreciação judicial'. 
Portanto, a Administração tem, em regra, o dever de anular os atos ilegais, sob pena de 
não o fazendo ofender o princípio da legalidade. 
A gratificação denominada "diferença individual", regulada pelo Decreto-lei 2.280/85, c/c o 
Decreto-lei 2.438/88, requerida pela promovente e que era até julho/93 paga pela 
Administração, foi instituída com a previsão de redução à medida que houvesse mudança 
de referência ou categoria funcional, conforme o art. 5º, § 2º, do Decreto-lei 2.280/85. Já 
em 1989, pela Lei 7.923, o legislador determinou a incorporação das vantagens pessoais 
nominalmente identificadas, ainda não satisfeito, foi editada a Lei nº 8.460/92, que no seu 
artigo 4º mandou que fossem incorporadas aos vencimentos as vantagens ora em 
julgamento. Desse modo, sua incorporação ao longo do tempo nos vencimentos da autora 
foi feita de forma irregular, ou seja, em cascata, não a absorvendo como previa 
inicialmente o art. 5º, § 2º, do Decreto-lei 2.280/85, sendo, ainda, associada a percentuais 
que não eram previstos em lei. 
Na verdade, o pleito de pagamento da vantagem denominada "diferença individual" 
requerida, se atendido, implicaria na concessão, na via judicial, daquilo que não foi 
previsto em lei. Além do mais, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função 
legislativa, conceder o pagamento dessas diferenças, pois restaria em aumento de salário 
à requerente, o que não é permitido a este Juízo, em observância ao disposto na Súmula 
339 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 
'Não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de 
servidores públicos sob fundamento de isonomia'. 
Logo, o que ocorre no caso travejado nestes autos é que a autora pretende receber o 
pagamento da vantagem denominada "diferença individual", que estava sendo paga de 
forma irregular, o que, se atendido, implicaria em aumento de salário. Tal situação é 
indevida face à vedação da disposição sumulada pelo Supremo Tribunal Federal. 
Ante o exposto, com fulcro no art. 269, I, do CPC, julgo improcedente o pedido, 
condenando a autora na verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 
da causa". 
A decisão susotranscrita bem destrinchou o cerne da demanda, pelo que, tendo o mesmo 
pensamento, tornar-me-ia repetitivo se acrescesse quaisquer outros comentários a 
respeito. 
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Posto isto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 93.988-PE 

Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE  
Apelante: JOSÉ ROBSON FERREIRA 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. ANTÔNIO FRANCISCO CAVALCANTI (APTE.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Militar temporário. Indenização de serviços prestados ao Exército. Lei nº 
7.963/89. Fim social previsto em lei. Aplicação do art. 5º da Lei de Introdução ao Código 
Civil. Sua concessão. 
1. Ação Ordinária de Cobrança/Pagamento de Compensação Pecuniária, em virtude de 
período de 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de serviços prestados como 
militar temporário do Exército. 
2. Licenciamento, ex officio, ocorrido em 18 de setembro de 1989, enquanto que a Lei nº 
7.963, que concedia a indenização aqui perquirida, foi publicada em 22 de dezembro de 
1989. Verifica-se que o lapso temporal entre o licenciamento do autor e a publicação da 
Lei nº 7.963 foi de apenas 3 (três) meses e 4 (quatro) dias. 
3. Portanto, por um período de mais de 8 (oito) anos a serviço da Nação, nos quadros das 
Forças Armadas, não pode ser privado o militar de uma indenização por causa de um 
curtíssimo período de 3 (três) meses a angariar uma benéfice que lhe seria outorgada de 
pleno direito. 
4. Salutar o registro de que, nos 8 (oito) anos em que ficou engajado nas fileiras do 
Exército, o autor distanciou-se, por completo, do mundo civil, quer no aspecto profissional, 
quer nas perspectivas comerciais e empregatícias. Assim, ao ser desligado, o mesmo 
encontraria dificuldades enormes, como de fato encontrou, à readaptação ao mundo civil 
(principalmente no aspecto profissional), sendo-lhe mais do que devida uma 
compensação pecuniária pelos serviços dedicados ao Exército. 
5. Acrescente-se que o autor foi licenciado ex officio e que tal ato administrativo se deveu 
porque o mesmo, nesse tempo, estava na enfermaria, acamado. Se tal internação não se 
consumasse, com certeza o autor alcançaria o tempo necessário (os três meses e quatro 
dias) à percepção da indenização sem quaisquer obstáculos. 
6. Aplicação da dicção esculpida no art. 5º da Lei de Introdução ao Código Civil: "na 
aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do 
bem comum". 
7. Sentença que se reforma. Apelação provida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 12 de março de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente, em exercício 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 
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RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Cuida-se de ação ordinária de 
cobrança/pagamento de compensação pecuniária ajuizada pelo apelante contra a União 
Federal, em face do período de 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de serviços 
prestados pelo requerente como militar temporário do Exército. 
O autor aduziu ter sido licenciado, ex officio, em 18 de setembro de 1989, e que, naquela 
época, tramitava, perante o Congresso Nacional, um anteprojeto, o qual veio a culminar 
com a edição da Lei nº 7.963/89, prevendo o pagamento de uma indenização 
compensatória, em tais casos ao vivido pelo autor. 
A ré União, em sua peça contestatória, alegou que o autor foi licenciado antes do advento 
do diploma legal citado, não atingindo, assim, os seus efeitos, com base no Parecer nº 
1.890/DU-CJMex. 
Em seu r. decisum, o MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido da exordial. 
O autor apresentou apelação renovando os termos da inicial, pugnando, alfim, pela 
reforma do decisório singular. 
Contra-razões pela manutenção da r. sentença. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): Tenho que a decisão que 
ora se pretende reformar merece reparos, não pelo seu conteúdo formal e legal, mas 
atendendo-se ao fim social a que a Lei nº 7.693/89 se dirige. 
A meu ver, a questão em apreço se resolve pela dicção esculpida no art. 5º da Lei de 
Introdução ao Código Civil, assim redigida, verbis: 
"Art. 5º - Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às 
exigências do bem comum". 
Não vejo motivos para não aplicar o referido dispositivo legal susotranscrito, pois, ao meu 
entender, o mesmo decifra o cerne da demanda. 
O autor foi licenciado, ex officio, em 18 de setembro de 1989, enquanto que a Lei nº 
7.963, que concedia a indenização aqui perquirida, foi publicada em 22 de dezembro de 
1989. 
Verifica-se que o lapso temporal entre o licenciamento do autor e a publicação da Lei nº 
7.963 foi de apenas 3 (três) meses e 4 (quatro) dias. 
Portanto, por um período de mais de 8 (oito) anos a serviço da Nação, nos quadros das 
Forças Armadas, não pode ser privado o militar de uma indenização por causa de um 
curtíssimo período de 3 (três) meses a angariar uma benéfice que lhe seria outorgada de 
pleno direito. 
Ao mais, registre-se que, nos 8 (oito) anos em que ficou engajado nas fileiras do Exército, 
o autor distanciou-se, por completo, do mundo civil, quer no aspecto profissional, quer nas 
perspectivas comerciais e empregatícias. Assim, ao ser desligado, o mesmo encontraria 
dificuldades enormes, como de fato encontrou, à readaptação ao mundo civil 
(principalmente no aspecto profissional), sendo-lhe mais de que devida uma 
compensação pecuniária pelos serviços dedicados ao Exército, sendo este o fim social a 
que a lei se dirige. 
Por último, acrescento que o autor foi licenciado ex officio, presumindo-se, assim, que tal 
ato administrativo se deveu porque o mesmo, nesse tempo, estivera na enfermaria, 
acamado. Se tal internação não se consumasse, tudo leva a crer que o autor alcançaria o 
tempo necessário (os três meses e quatro dias) à percepção da indenização sem 
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quaisquer obstáculos. 
Posto isto, dou provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 982-PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelado: MANOEL SALUSTIANO DE MOURA 
Advogada: DRA. NILZA RIBEIRO DA SILVA (APDO.) 
 
EMENTA 

Falso testemunho. Declaração da verdade antes de encerrado o depoimento. Ausência de 
potencialidade lesiva. 
- Afastada a potencialidade lesiva à Administração da Justiça com a declaração da 
verdade antes de encerrado o depoimento, tem-se desfigurado o crime de falso 
testemunho, constituindo-se a conduta do acusado ato moralmente reprovável, mas não 
antijurídico. 
- 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, 19 de outubro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: O Ministério Público Federal denunciou Manoel 
Salustiano de Moura como incurso nas sanções do art. 342, do Código Penal, pela prática 
de falso testemunho, em 25.07.89, perante a Junta de Conciliação e Julgamento de 
Nazaré da Mata - PE, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 57/89, entre partes, Nival 
Luiz Guedes, reclamante, e Usina Matary S/A, reclamada. A denúncia foi recebida em 
14.03.90. 
O MM. Juiz Federal absolveu o réu, em homenagem ao princípio da insignificância e ao 
argumento de que tal depoimento nenhum efeito produziria, porque, ainda no início da 
Audiência de Instrução e Julgamento, foi descoberto o falso testemunho pela Juíza 
Presidente, que dispensou o aludido testemunho (fls. 101/102). 
Apela o MPF (fls. 107/108). 
Contra-razões apresentadas (fls. 120/121). 
Nesta instância, o Ministério Público Federal, inobstante tenha ao final expressado "Opino 
pelo improvimento do apelo", vê-se, pelos fundamentos expostos e pela ementa do 
parecer, manifestar-se pelo provimento do apelo (fls. 126/129). 
É o relatório. 
À douta revisão. 
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VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Leio na denúncia: 
"Em 25.07.89, por volta das 8:50 horas, conforme registro nos documentos anexos, o 
denunciado compareceu àquele Juízo, como testemunha apontada pelo reclamante, para 
prestar depoimento naquele processo, sendo que, ao ser inquirido, disse: 
'que trabalhava no mesmo setor que o reclamante, que, por motivo de doença, o 
reclamante pediu ao encarregado que lhe fosse destinado outro serviço ... o encarregado 
não atendeu ao reclamante, dizendo que só tinha serviço de limpeza de caixa, que o 
reclamante foi ao médico e esse lhe deu um atestado de 03 dias, que, em decorrência 
desse atestado, o reclamante foi despedido, que tanto ele depoente quanto o reclamante 
batiam cartão de ponto ...' 
Diante de tais afirmações, suspeitou a Juíza Presidente daquela Junta que a testemunha 
havia faltado com a verdade, apesar de haver prestado compromisso, na forma da lei, e, 
para melhor elucidar os fatos e as divergências encontradas, achou por bem reinquirir o 
reclamante, que assim afirmou: 
'que a testemunha não trabalhou junto com ele, que apenas referida pessoa foi com ele 
no dia de acertar as contas, que a testemunha não presenciou quando o encarregado 
disse a ele, depoente, que só tinha serviço de limpeza de caixa, que também a 
testemunha não estava presente quando o encarregado dissera que ele depoente estava 
despedido'." (fls. 02/03) 
O Juiz Federal, fundamentando sua decisão absolutória, expôs: 
"Não obstante comprovadas a materialidade e a autoria do crime, vez que o réu fez 
'afirmação falsa perante a Junta de Conciliação e Julgamento, como testemunha do 
reclamante', observo que tal depoimento nenhum efeito produziria no julgamento da 
reclamação trabalhista, porque descoberto o falso testemunho pela Juíza Presidente da 
Junta de Conciliação ainda no início da Audiência de Instrução e Julgamento, tanto isso é 
verdade que a Juíza Presidente dispensou o testemunho do réu (fls. 07). 
A gravidade da pena tipificada no artigo 342 (reclusão de um a três anos) não se dirige, 
obviamente, a um falso testemunho como o do réu, fadado a não produzir nenhum efeito, 
porque recusado logo no seu início. O réu sequer assinou o seu depoimento (fls. 07). 
Em homenagem ao princípio da insignificância, já amplamente difundido, em nosso 
Direito pátrio, pela jurisprudência dos nossos Tribunais, tenho para mim que o delito 
imputado ao réu não ocorreu em toda a sua plenitude". (fls. 101/102). 
Inclino-me a manter a sentença absolutória, como resultado da análise dos elementos que 
configuram o crime de falso testemunho. 
Adoto o entendimento jurisprudencial no sentido de reconhecer que a ausência de 
potencialidade lesiva desfigura o crime de falso testemunho, resultando uma conduta 
moralmente reprovável, mas não antijurídica. 
Este entendimento restou preconizado pelo eminente Ministro Vicente Cernicchiaro 
quando do julgamento do REsp nº 10059-MG, cujo acórdão recebeu a seguinte ementa: 
"EMENTA: Recurso Especial - Falso testemunho - Potencialidade de dano - Crime é 
conduta e resultado. Aquela, atividade humana. Este, além de compreender o objeto 
material, exigir sujeito passivo, alberga dano ou perigo ao bem tutelado. A potencialidade 
de dano (perigo) à Administração da Justiça é elemento constitutivo do delito. O resultado 
jurídico (normativamente relevante) não se confunde com o mero resultado físico". 
(STJ, 6ª Turma, julg. 28.05.91, por maioria, RSTJ 23:211-443, julho 1991) 
Naquela oportunidade, o Min. Vicente Cernicchiaro ponderou que "o Falso Testemunho 
ou Falsa Perícia (CP, art. 342) é crime contra a Administração da Justiça. Se esta, não 
obstante a mentira, não sofre sequer perigo, data venia, não chega a reunir os elementos 
constitutivos do delito". (RSTJ 23:430). 
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No caso em tela, sem solução de continuidade, o acusado foi novamente interrogado, 
oportunidade em que, antes de encerrado o depoimento, declarou a verdade perante o 
Juízo, só depois assinando a ata. Tal fato evidencia a ausência de potencialidade lesiva 
do ato, tanto que foi dispensado o testemunho do acusado. 
Não vejo, pois, merecer procedência o pedido de condenação do acusado Manoel 
Salustiano de Moura. 
Assim, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.342-PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelados: FERNANDO PINTO BORGES E FERNANDO GUILHERME PESSOA BORGES 
Advogado: DR. CARLOS GIL RODRIQUES (APDOS.) 
 
EMENTA 

Penal. Descaminho. Instrumentos musicais de origem estrangeira. 
Instrumentos musicais adquiridos para uso próprio, por integrantes de banda musical. 
Ausência de destinação comercial. A eventual ultrapassagem da quota legal justifica a 
repressão fiscal, não a penal. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que 
passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 1º de fevereiro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Trata-se de apelação de sentença que absolveu os 
acusados das penas do art. 334, caput, do Código Penal. 
A acusação aduziu a ocorrência de descaminho, porque os acusados, Fernando Pinto 
Borges e Fernando Guilherme Pessoa Borges, ingressaram no país com mercadoria 
estrangeira, basicamente instrumentos musicais, sem declará-la ao Fisco, e, pois, sem 
efetivar o pagamento dos impostos devidos. 
A r. sentença, considerando improvada a materialidade do delito, absolveu-os. 
Irresignado, recorre o Ministério Público. Sustenta estar provado o ingresso da mercadoria 
estrangeira no território nacional e o não pagamento dos tributos devidos em virtude de os 
réus não haverem declarado a sua aquisição no momento próprio, fazendo com que o 
Fisco incidisse em erro. 
Contra-razões apresentadas, subiram os autos. 
A douta Procuradoria Regional da República opina pelo provimento do apelo. 
Pedi revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 
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O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Sustenta o Ministério Público que a r. 
sentença não apreciou devidamente as provas dos autos, vez que ficou demonstrado o 
ingresso da mercadoria estrangeira no território nacional e o não recolhimento dos 
impostos, face à ausência de declaração dos réus no particular.  
O acusado Fernando Pinto Borges é o maestro proprietário da Banda Tropical, e o outro 
acusado, seu filho, um dos seus integrantes. Em inúmeras viagens empreendidas ao 
exterior, a banda aproveita para adquirir instrumentos através de seus integrantes, fato 
dessumido dos depoimentos testemunhais. 
Em fins de setembro de 1992, retornando de uma dessas viagens, foi o maestro 
surpreendido por Agentes da Polícia Federal quando chegava à sede da Banda Tropical, 
advindo do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Foram apreendidas as mercadorias 
trazidas do aeroporto e as que já estavam na sede da Banda. 
Perquire-se nos autos a ultrapassagem da quota que isentaria o réu do pagamento de 
impostos, e, para tanto, foi realizada perícia na mercadoria apreendida, averiguando-se, 
além do valor, sua origem e quantidade. 
A r. sentença entendeu que a defesa conseguiu por em dúvida o valor da avaliação feita 
pela perícia. Certos instrumentos tiveram seu valor quadruplicado, tendo sido 
desconsiderada, inclusive, a desvalorização sofrida pelo bem em seu país de origem, face 
à rapidez com que ficam obsoletos, com a breve chegada de produtos novos. 
Entretanto, e independentemente da perícia, não há prova de que o total da mercadoria 
apreendida seja de propriedade dos acusados, e tampouco que tenha toda ela ingressado 
no país por seu intermédio, quando do retorno de viagem aos Estados Unidos. 
A apreensão se deu, inclusive, quanto a objetos que já estavam na sede da Banda 
Tropical. Ora, tratando-se de conjunto musical, nada mais natural que em sua sede 
existam instrumentos musicais, até mesmo de colegas de profissão eventualmente 
integrantes de outros grupos. Os próprios integrantes da Banda Tropical não são 
contratados exclusivos, visto que músicos independentes, com registro no órgão 
competente, têm oportunidade de atuar em diversos órgãos ou conjuntos, daí se inferindo 
que alguns instrumentos apreendidos podem pertencer a outros grupos, apenas estando 
guardados naquele local. 
Demais disto, os instrumentos musicais adquiridos para uso próprio, pelos integrantes da 
Banda em suas diversas incursões ao exterior, naturalmente não se destinam à venda, 
inexistindo prova neste sentido. No caso, a repressão fiscal é justificável, não a penal. 
A propósito, há processo fiscal em curso, e consoante se depreende do depoimento da 
Auditora da Fazenda Nacional a respeito, naquele processo "não há elementos que 
comprovem tenha havido excesso na quota de mercadorias introduzidas no território 
nacional" (fls. 188). 
É certo que as esferas penal e administrativa não se confundem, entretanto, como bem 
ressaltou o eminente Prolator da sentença, "se para fins fiscais há dúvidas, o que não se 
dizer para fins criminais, onde a condenação exige provas induvidosas" (fls. 342). 
Os autos não demonstram terem sido as mercadorias trazidas em sua totalidade pelos 
réus, tampouco de uma única vez, nem que se destinam à venda. Ao contrário, vê-se que 
os instrumentos musicais foram adquiridos para uso próprio, pelos integrantes da Banda, 
em diversas viagens empreendidas pelo conjunto ao exterior. 
Sem olvidar, ainda, que parte das mercadorias apreendidas apenas estavam retornando, 
consoante comunicação prévia feita à Receita Federal (fls. 88/90), prova esta que não foi 
desconstituída. 
Com essas considerações, nego provimento ao recurso, mantendo a r. sentença pelos 
seus fundamentos. 
É como voto. 
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APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 38.649-RN 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE-UFRN 
Apelado: CARLOS ERNANI ROSADO SOARES 
Advogados: DRS. JANDIRA DE SOUSA DO AMARAL E OUTROS (APTE.) E  

EIDER FURTADO DE MENDONÇA E MENEZES (APDO.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Incentivo do art. 1º, "a", da Lei 8.243/91. Professor Titular que já detinha 
condição de especialista antes da Resolução nº 12/83. Direito à vantagem. 
- Bem antes da Resolução nº 12/83, ao apelado fora conferido, pelo Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões, o diploma de Especialista em Cirurgia Geral, registrado pelo Conselho Federal 
de Medicina do Rio Grande do Norte. Também foi-lhe conferido o título de Especialista em 
Cirurgia Pediátrica pela Associação Médica Brasileira e Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Pediátrica. 
- A regulamentação posterior, a Resolução nº 12/83, não poderia alterar a condição de 
especialista do impetrante, inclusive para o efeito de habilitação ao incentivo previsto no 
art. 1º, "a", da Lei 8.243/91. 
- Apelação desprovida. 
 
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, 19 de dezembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Apela a UFRN - Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte de sentença favorável à concessão de "incentivo funcional de 12% (doze 
por cento) sobre os vencimentos da carreira de Magistério Superior, art. 1º, "a", 3, da Lei 
8.243/91", em prol de Carlos Ernani Rosado Soares. 
Afirmam as razões de apelação que, de acordo com o parágrafo 2º, do art. 1º, da Lei 
8.243/91, o Ministério da Educação, no prazo de trinta dias da vigência da lei, 
estabeleceria os critérios para reconhecimento do certificado de especialização. Tal 
determinação veio a ser materializada através da Portaria nº 2.129/91 do MEC. 
Para a concessão do respectivo incentivo, há de se atentar, sobretudo, para a Resolução 
nº 12/83, do Conselho Federal de Educação, referida no requisito  "a", do art. 1º, da 
mencionada Portaria 2.129/91. 
Não se resume apenas, segundo aquela Resolução do CFE, à detenção de título, como 
se verifica no caso, mas, levando-se em conta, acima de tudo, a satisfação de 
determinados requisitos, tais: a) conteúdo programático; b) duração do curso; c) carga 
horária mínima de 369 horas, não computando o tempo de estudo individual ou em grupo 
sem assistência do professor. 
Os títulos apresentados pelo recorrido não satisfazem os requisitos das normas 
disciplinadoras da hipótese perseguida. Nega a recorrente a existência do suplicado 
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direito líquido e certo do autor. Ato abusivo e violador de tais direitos nunca acontecera. 
Limitara-se, tão-somente, a apelante a cumprir diretrizes emanadas de órgãos superiores. 
As contra-razões dizem ser a Resolução 12/83 - CFE restritiva ao estabelecer critérios 
para o reconhecimento da titulação de especialização. Ao tomá-la como marco para a 
concessão do incentivo pleiteado, esquecera-se a UFRN que nas universidades 
brasileiras existiam desde antes daquela data, e, por conseguinte, cursos de 
especialização, realizados mesmo sem normatização específica. À época dos mesmos, 
inexistia  uma determinada carga horária como condição para a sua validade. 
Não se pode negar que os títulos oriundos de cursos de especialização realizados pelo 
apelado são atos jurídicos e perfeitos, nos exatos ditames do § 1º, do art. 6º, da Lei de 
Introdução do Código Civil. 
Relatei. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Discute-se, no processo em análise, o 
incentivo funcional de 12% (doze por cento) sobre os vencimentos da carreira de 
Magistério Superior, respaldado pelo art. 1º, "a", 3, da Lei 8.243/91, de teor: 
§ 1º. O vencimento a que fizer jus o docente integrante da carreira de Magistério Superior 
será acrescido dos seguintes percentuais,  incidentes sobre os valores de vencimentos 
constantes da tabela anexa, e conforme nela especificado: 
a) quanto a titulação: 
............................................................ 
3 - doze por cento, no de certificado de especialização. 
O suplicado incentivo fora negado ao recorrido, pela UFRN, por não atender aos critérios 
adotados pela Resolução nº 12/83, do Conselho Federal de Educação. A recorrente nega 
a existência de direito líquido e certo do autor. Afirma não satisfazerem, os títulos 
apresentados pelo recorrido, os requisitos da hipótese perseguida. 
Ora, bem antes da referida Resolução nº 12/83, ao apelado fora conferido, pelo Colégio 
Brasileiro de Cirurgiões, em 16.07.71, o Diploma de Especialista em Cirurgia Geral-RN, 
registrado pelo Conselho Federal de Medicina do Rio Grande do Norte, de acordo com a 
Resolução nº 1.086/82, em 06.09.83. Também foi-lhe conferido o Título de Especialista 
em Cirurgia Pediátrica, pela Associação Médica Brasileira e Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Pediátrica, da mesma forma reconhecido pelo CFM daquele Estado.  
Vale destacar fragmentos do parecer da Assessoria Jurídica da UFRN, lançado pela Profª 
Hebe Marinho Nogueira Fernandes: 
"3º - Em 1991, a Editora Universitária publica o Regimento Interno da Residência Médica - 
Resolução 57/80 - CONSUNI, onde o nome do professor interessado integra a equipe de 
professores do Departamento de Cirurgia para a Residência Médica; 
4º - Diz o art. 2º, da referida resolução, que: 'A Residência Médica constitui modalidade de 
ensino de pós-graduação destinada a médicos, sob a forma de curso de especialização, 
caracterizada por treinamento em serviço e em regime de dedicação exclusiva, 
funcionando em instituição de saúde, universitária ou não, sob a orientação de médicos, 
de elevada qualificação ética e profissional'; 
............................................................ 
Se o curso de residência médica é 'modalidade de ensino de pós-graduação, destinada a 
médicos, sob a forma de cursos de especialização...etc. ...' (os grifos não estão no 
original), os professores encarregados da sua realização são obviamente especialistas 
detentores de especialização. 
............................................................ 
O caso se reveste dos efeitos do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. 
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Se a UFRN ão pode reconhecer a validade e eficácia dos seus próprios documentos, 
nenhum outro órgão o fará" (fls. 54). 
Ademais, a regulamentação posterior, in casu, a Resolução nº 12/93, não poderia alterar 
a condição de especialista do impetrante, inclusive para o efeito de habilitação ao 
incentivo previsto no art. 1º, "a", da Lei 8.243/91. 
Este o entendimento da Colenda 2ª Turma desta Egrégia Corte, ao apreciar caso idêntico. 
Eis a ementa do aresto: 
"Administrativo. Incentivo do art. 1º, "a", da Lei 8.243/91. Professor Titular que já detinha 
condição de especialista antes da Resolução nº 12/83. Direito à vantagem. Apelo 
provido". 
(AMS 39834-RN, Juiz Lázaro Guimarães, DJU de 31.10.94. 
Nego, pois, provimento à apelação. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 47.947-PE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: REFINARIA DE AÇÚCAR DO NORTE S/A-RAN 
Advogados: DRS. JOSÉ HENRIQUE WANDERLEY FILHO E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Tributário. FINSOCIAL. DL 1.940/82. Não incidência sobre vendas ao exterior. Zona 
Franca de Manaus. DL 288/67. Equivalência à exportação. 
1. Antes do advento do Decreto nº 92.698/86, era aplicado o benefício do art. 1º, § 3º, do 
Decreto-lei nº 1.940/82 nas vendas, amparadas pela Portaria nº 119/82 do Ministério da 
Fazenda, efetuadas para a Zona Franca de Manaus, como se fossem para o exterior. 
2. Objeto do pedido anterior à vedação do benefício. 
3. Apelo e remessa improvidos. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em Mandado de Segurança nº 
47.947-PE, em que são partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar provimento à apelação 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 remessa oficial em 
mandado de segurança interpostas contra sentença que, concedendo a ordem, vedou a 
inscrição como dívida ativa e conseqüente execução fiscal do lançamento relativo ao 
FINSOCIAL sobre vendas efetuadas para a Zona Franca de Manaus. 
Contra-arrazoada, vieram-me os autos por distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator):  Insurge-se a Fazenda Nacional com 
os seguintes argumentos: 
"Merece ser reformada a sentença de fls. do presente mandamus, até porque a primeira 
decisão que extinguiu o processo sem julgamento do mérito já deferira o depósito judicial, 
estando, portanto, suspensa a exigibilidade do crédito tributário. 
A essa altura dos acontecimentos, inexistem os requisitos que dizem legítima a 
impetração do mandado de segurança, a saber, o fumus boni juris e o periculum in mora. 
Para não discutir o que está sobejamente comprovado nos autos, reportamo-nos ao 
Parecer SETDEF.SECDFC nº 33/88, da lavra do ilustre Procurador Dr. Severino da Silva 
Ferreira, acostado aos presentes autos, fazendo tal parecer parte integrante das razões 
da presente apelação, como se transcrito aqui estivesse. 
Atente-se para o fato de que a impetrante fez o recolhimento do depósito judicial de valor 
muito inferior, a título de 'depósito integral', o que foi devidamente apurado pela Delegacia 
da Receita Federal (conforme petição nº 472/92 desta PFN), o que torna claríssimo o 
escopo de eximir-se da exação devida, protelando o pagamento através do expediente 
tão hábil quanto protelatório que o recurso ao Poder Judiciário". 
Passo a analisar os pontos que fundamentam o apelo. 
Quanto a inexistirem os requisitos indispensáveis à impetração do mandamus, quais 
sejam, o fumus boni juris e o periculum in mora, já que a primeira decisão, reformada pelo 
STJ quanto à sua extinção, já deferira o depósito judicial, não se trata de nova 
impetração, onde o periculum in mora estaria afastado por suspensa a exigibilidade do 
crédito tributário.  
No tocante ao valor depositado judicialmente ser divergente do apurado pela Delegacia 
da Receita Federal, a mesma não ofereceu, quando da contestação, qualquer 
impugnação, de forma a ser, naquela oportunidade, discutida a diferença hoje argüida, 
com base nos documentos que tivesse em mãos. 
Finamente, quanto à procedência do pedido, não tenho pelo que divergir da douta 
sentença monocrática, fundamentada que foi nos diplomas legais pertinentes à matéria. 
Ora, se o Decreto nº 92.698/86 vedou expressamente o benefício previsto no Decreto-lei 
nº 1.940/82 (art. 1º, § 3º), objeto da presente demanda, então existia, à época, sem 
quaisquer dúvidas, o direito pleiteado na peça vestibular. 
Diante do exposto, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 48.443-CE  

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelantes: EDUARDO DIATAY BEZERRA DE MENEZES E OUTRO 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogado: DRS. SCHUBERT DE FARIAS MACHADO E OUTRO (APTES.) 
 
EMENTA 

Tributário. Processual Civil. Mercadoria importada do exterior por pessoa física. Causa em 
que não se discute a cobrança do imposto sobre importação. Lei nº 8.010/90. 
01. A isenção de imposto sobre a importação sobre os computadores importados não 
beneficia importações feitas por pessoas físicas. 
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02. A Lei nº 8.010/90 se refere a "entidades sem fins lucrativos" e nesse caso o termo 
entidade é interpretado como pessoa jurídica. 
03. Apelação improvida. Liminar cassada. 
 
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, cassando a liminar, 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, 10 de outubro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Cuida-se de mandado de segurança com pedido de 
liminar impetrado por Eduardo Diatay Bezerra de Menezes e Zaira Ary, professores da 
Universidade Federal do Ceará, contra ato do Chefe da Seção de Arrecadação e 
Tecnologia do Sistema, visando à liberação de computadores e isenção do pagamento do 
imposto de importação. 
Os impetrantes invocam a Lei nº 8.010/90 para justificar o seu pleito, pois entendem 
beneficiar-se da isenção fiscal por se tratar da importação de equipamentos, aparelhos e 
instrumentos destinados à pesquisa científica e tecnológica, atividade a que se dedicam 
em tempo integral. 
Sentenciando, o MM. Juiz a quo, mantendo a liminar anteriormente concedida, denegou a 
segurança, considerando que embora os equipamentos sejam utilizados em pesquisa 
pelos impetrantes, professores da UFC, tal fato não é suficiente para que a isenção os 
ampare. 
Não se conformando, apelaram os professores, sustentando a legalidade de suas 
pretensões, baseados na Lei 8.010/90, art. 1º, § 2º, considerando que o vocábulo 
"entidade" tem sentido amplo, abrangendo não só as pessoas jurídicas como também as 
pessoas físicas. 
Sem contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A pretensão dos apelantes é de que os 
computadores importados sejam isentos do imposto sobre importações por entenderem 
que os equipamentos são destinados à pesquisa científica e tecnológica de entidade sem 
fins lucrativos. 
A minha convicção a respeito da matéria decorre da análise do dispositivo legal que tem o 
seguinte teor: 
"1. A teor do artigo 1º, da Lei nº 8.010, de 1990, 'são isentas do imposto sobre a 
importação, sobre produtos industrializados, e do adicional ao frete para a renovação da 
marinha mercante, as importações de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos 
(...) destinados à pesquisa científica e tecnológica'. 
2. Mas no § 2º, do mesmo artigo, acha-se consignado: 
'O dispositivo neste artigo aplica-se somente às importações realizadas pelo Conselho 
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Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, e por entidades sem fins 
lucrativos ativas no fomento, na coordenação ou na execução de programas de pesquisa 
científica e tecnológica ou de ensino, devidamente credenciadas pelo CNPq'." 
Na verdade, pelo acima transcrito, está claro que a lei restringe a isenção do tributo para 
os casos elencados no seu enunciado, quando coloca expressamente a palavra 
"somente". 
Por outro lado, como salientaram os apelantes, o vocábulo "entidade" tem um sentido 
muito amplo, mas, apesar disso, no caso em apreciação, em face do que preceitua o texto 
legal, o significado de "entidade" só pode ser entendido na acepção de pessoa jurídica, de 
empresa, não sendo permitida, nesse caso, outra interpretação. 
O exame do art. 1º, § 2º, da Lei 8.010/90, conduz ao entendimento de que as pessoas 
físicas não são beneficiadas pela isenção dos tributos sobre importação de computadores 
pela simples utilização dos mesmos em pesquisa. 
Por tais fundamentos, nego provimento à apelação, confirmando a sentença do Juiz 
singular e cassando a liminar. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 48.608-CE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR 
Apelada: FABÍOLA PINHEIRO DONSOUZIS 
Advogados: DRS. FRANCISCO OTÁVIO DE MIRANDA BEZERRA E OUTRO (APTE.) E  

MIGUEL AGOSTINHO MARQUES DA COSTA (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Ensino universitário. Trânsito de curso. Vedação regimental. Isonomia. 
Não violação. 
- A vedação de mudança de curso para os alunos matriculados a partir de 1991, salvo 
através de novo exame vestibular, conforme estabelecem resoluções da UNIFOR, não 
acarreta vulneração ao princípio da isonomia. 
- Precedentes. 
- Apelação e remessa oficial, tida como interposta, providas. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à apelação e à remessa de ofício, tida como interposta, nos 
termos do relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo 
parte integrante do presente julgado. 
Recife, 21 de março de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: UNIFOR - Universidade de Fortaleza apela da r. 
sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da 8ª Vara do Estado do Ceará, que concedeu 
a segurança para autorizar à impetrante, aluna matriculada no curso de Ciências Sociais, 
o trânsito para o curso de Direito, por entender que a norma proibitiva de mudança de 
curso para os alunos matriculados a partir de 1991 vulnera o art. 206, I, da Constituição 
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Federal de 1988. 
Argumenta que o ato administrativo não configura qualquer ilegalidade ou abuso de poder 
e acrescenta que a sentença fere o princípio da legalidade e desestrutura o regular 
funcionamento da administração acadêmica. 
Com as contra-razões, subiram os autos, cabendo-me por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): No uso das prerrogativas que lhe são 
asseguradas pela Lei nº 5. 540, de 28 de novembro de 1968, a apelante, através do seu 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, editou a Resolução nº 025/90 e, 
posteriormente, a Resolução nº 04/91, cujo art. 39 assim dispôs: 
"Art. 39. O candidato classificado na forma desta Resolução adquirirá o direito à matrícula 
no curso de sua opção. 
Parágrafo único. Ao aluno matriculado no curso de sua opção fica vedada, a partir de 
1991, qualquer posterior mudança de curso, exceto por força de prestação de novo 
exame vestibular". 
A medida administrativa tem o efeito de preservar o princípio da isonomia, evitando-se 
tumultos na vida acadêmica e desestimulando a sagacidade de alguns acadêmicos, que 
preferem outros caminhos que não a porta larga e democrática do exame vestibular. É o 
caso do curso de Ciências Sociais, sabidamente pouco concorrido, que a apelada 
pretende utilizar para chegar ao curso de Direito, sem os percalços de uma concorrência 
muito maior. 
O ato administrativo não traz qualquer ofensa ao princípio da isonomia, já que cuidou de 
salvaguardar as situações anteriormente constituídas. O princípio fica respeitado na 
medida em que se assegura a todos os alunos matriculados a partir de 1991 o mesmo 
tratamento. Quando eles ingressaram na UNIFOR estavam cientes de que tinham direito 
à matrícula apenas no curso de sua opção. Se estão insatisfeitos, que prestem novo 
exame vestibular. A pretensão quanto ao trânsito de curso, a pretexto de ofensa ao 
princípio da isonomia, não deve merecer o aplauso do Poder Judiciário, sob pena de 
concluir-se pela total e completa impossibilidade de qualquer mudança no sistema de 
curso. 
Repito aqui a judiciosa observação do eminente Juiz Hugo Machado, para quem "a tese 
segundo a qual o princípio da isonomia garante aos alunos que nela ingressam um 
tratamento igual ao dispensado àqueles que nela já se encontram, significa a absoluta 
impossibilidade de mudança de currículos, o que é verdadeiramente absurdo". 
Nesse sentido, tem se pronunciado esta Turma: 
"Ensino universitário. Trânsito de curso. 
- A vedação de mudança de curso para os alunos matriculados a partir de 1991, salvo 
através de novo exame vestibular, conforme estabelecem resoluções da UNIFOR, não 
acarreta vulneração ao princípio da isonomia. 
- Apelação provida. Segurança denegada". 
(AMS 41761/CE, por mim relatada, j. em 17.05.94, DJU de 12.08.94.). 
"Constitucional. Mandado de Segurança. Ensino superior. Transferência do curso. 
Isonomia. 
- O princípio da isonomia, valor incorporado à Constituição, não é ferido quando 
Universidade utiliza elemento temporal para discriminar alunos, para efeito da nova 
regulamentação. 
- Apelação e remessa providas". 
(AMS 47989/CE, Rel. Juiz Hugo Machado, j. em 09.05.95, DJU de 18.05.95.). 
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"Administrativo. Ensino superior. Mudança de curso. Vedação a partir de 1991. 
Resoluções 025/90 E 004/91. Legalidade. 
- Não fere o princípio da isonomia as Resoluções que vedam a mudança de curso, a partir 
de 1991, porque sujeitam todos os alunos, indistintamente, sejam os que ingressaram 
antes ou os que ingressaram depois deste ano. 
- Apelo provido. Sentença reformada". 
(AMS 44470/CE, Rel. Juiz Francisco Falcão, j. em 30.08.94, DJU de 18.11.94.) 
Com essas considerações, dou provimento à apelação e à remessa de ofício, tida como 
se interposta fosse, para reformar a sentença e denegar a segurança. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 49.571-PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: PLÁSTICOS ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL  
Advogados: DRS. RITA VALÉRIA DE CARVALHO CAVALCANTE E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil, Constitucional e Tributário. Prova de poderes para constituir advogado. 
Correção monetária e criação ou aumento de tributo. 
- É desnecessária a juntada do contrato ou estatuto social para comprovar que o dirigente 
da pessoa jurídica tem poderes para a contratação de advogado. 
- A mudança de índices de correção monetária não corresponde a aumento de tributo, 
salvo, é claro, a hipótese em que a aplicação do novo índice implique aumento do valor 
do tributo, superior à correspondente perda de valor da moeda. 
- Em regime de inflação monetária, negar-se a correção do valor das dívidas, inclusive as 
tributárias, enseja locupletamento indevido para o devedor. 
- Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO  

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

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Leio na sentença, às fls. 64: 
"Plásticos Acessórios Industriais Ltda., qualificada na inicial, impetrou mandado de 
segurança contra ato coativo iminente do Delegado do Departamento da Receita Federal 
em Recife, historiando ser contribuinte do imposto de renda incidente sobre o lucro real, 
da contribuição social sobre o lucro, instituída pela Lei nº 7.689/88, bem como  do imposto 
de renda na fonte sobre o lucro líquido, criado pela Lei nº 7.713/88. Aduziu serem 
inconstitucionais a Taxa Referencial (TR) e a Taxa Referencial Diária (TRD), instituídas 
pela Lei nº 8.177, de 01.03.91, por se tratar 'de taxas de juros baseadas em ativos 
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financeiros e não se prestar para retratar unicamente os valores corroídos pela inflação' e 
insurge-se contra a vigência da Lei nº 8.383/91, por haver discrepância entre a data 
impressa e a que o DOU foi posto em circulação (02.01.92). Requereu concessão de 
medida liminar para que se abstenha a autoridade impetrada da prática de quaisquer 
medidas coativas ou punitivas que suponha a impetrante suspeita aos comandos do art. 
9º, da Lei nº 8.177/91, no período compreendido entre fevereiro/91 e março/92, no tocante 
ao recolhimento da contribuição social instituída pela Lei nº 7.689/88, bem como aos 
comandos do art. 79, da Lei nº 8.383/91, no transcurso do exercício financeiro de 1992, 
no tocante ao imposto de renda sobre o lucro real e ao imposto de renda sobre o lucro 
líquido, instituído pela Lei nº 7.713/88 e, no mérito, a segurança definitiva assegurando à 
impetrante o que foi requerido liminarmente. 
Às informações, a autoridade apontada como coatora juntou cópia do Parecer 
PGFN/CRJN nº 858/92 (fls. 46/54). 
Em seu parecer, o Representante do Ministério Público Federal ponderou que a inicial 
está desacompanhada do instrumento do contrato social da pessoa jurídica ou de 
documento hábil que demonstre que o signatário do instrumento do mandato representa 
judicialmente a impetrante e, também, não há provas de que o plantão havido em 
31.12.91 na Imprensa Oficial 'foi determinado por meras conveniências de última hora', 
impondo-se a extinção do processo sem o julgamento do mérito. Se apreciado o mérito, 'é 
insustentável a pretensão da impetrante, a não ser quanto à correção pela TR dos débitos 
para com a Fazenda Nacional à (sic) partir de 01.02.91, conforme o art. 9º da Lei no 
8.177/91'." 
A final, a segurança foi denegada, apelando, então, a impetrante. 
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 MM. Juiz Federal José Batista da Silva 
Filho, da 6ª Vara de Pernambuco, assim fundamentou a sentença ora em exame: 
"Venço a preliminar de defeito de representação da impetrante, aduzida pelo Ministério 
Público, rendendo-me ao entendimento jurisprudencial do Egrégio TRF - 5ª Região de ser 
desnecessária a prévia comprovação de que o signatário de procuração outorgada por 
pessoa jurídica está autorizado a tanto pelo contrato social. 
No mérito, observo, primeiramente, a imprestabilidade das informações dadas pela 
autoridade em parecer fotocopiado de forma ilegível. 
Inobstante o descaso da autoridade administrativa, nem assim se apresenta bom o direito 
da impetrante, mas confuso, misturando situações e normas distintas, o que já de si 
revela a inexistência de direito líquido e certo quanto aos sucessivos pedidos. 
Exigindo a via processual eleita prova pré-constituída, não trouxe a impetrante à colação 
qualquer comprovação de que o Diário Oficial da União do dia 31.12.91 só tenha circulado 
em 02.01.92, e tal fato não resiste à contraprova constante dos autos. 
De outro lado, confunde a impetrante a aplicação de correção monetária com a instituição 
de hipótese de incidência tributária e a alteração de meros índices de atualização do valor 
expresso em moeda com a alteração da base de cálculo de tributo. 
Não há confundir a instituição do índice previsto no art. 1º, da Lei nº 8.383/91 e a forma de 
atualização das dívidas ativas, desde então apuradas através dessa indexação, com 
majoração de tributo, qual ocorrera com o art. 18, do D.L. 2.323/87, de 
inconstitucionalidade inconteste, por, de forma oblíqua, ter alterado a base de cálculo 
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tributária. 
De certo, não é a TR ou TRD índice de correção da moeda, qual, inclusive, proclamou o 
Supremo Tribunal Federal, mas essa confusa mistura de índices pela impetrante, na 
petição inicial, não a desobriga à correção pela UFIR, nos moldes do art. 79, da Lei nº 
8.383/91, de seus débitos relativos à contribuição social e ao imposto de renda devidos, 
não demonstrando os autos qualquer direito líquido e certo a assegurar". (fls.65/66). 
Tenho sustentado ser desnecessária a juntada do contrato ou estatuto social para 
comprovar que o dirigente da pessoa jurídica tem poderes para a contratação de 
advogado. 
Não se discute, aqui, a questão da publicação e do início da vigência da Lei nº 8.383. 
A mudança de índices de correção monetária não corresponde a aumento de tributo, 
salvo, é claro, a hipótese em que a aplicação do novo índice implique aumento do valor 
do tributo, superior à correspondente perda de valor da moeda. Em regime de inflação 
monetária, negar-se a correção do valor das dívidas, inclusive as tributárias, enseja 
locupletamento indevido para o devedor. 
Penso, portanto, que a sentença decidiu bem a questão. 
Nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 50.055-PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: EMCICOL - E. M. COMÉRCIO INDÚSTRIA CONSTRUÇÕES LTDA. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. SANDRA MARIA DA SILVA E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Tributário. Mandado de Segurança. COFINS. Incorporação imobiliária. Incidência. 
- A contribuição social, instituída pela LC 70/91, tem como base de cálculo a receita bruta 
das vendas de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza. 
- A incorporação imobiliária se enquadra no conceito de serviço, sujeito, portanto, à 
incidência da COFINS. 
- 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, 19 de outubro 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 denegatória 
de segurança impetrada pela ora apelante contra ato do Delegado da Receita Federal, 
impugnando a cobrança da contribuição social instituída pela Lei Complementar nº 70/91 
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(COFINS). Por ser pessoa jurídica dedicada ao ramo da construção civil, sustenta que 
suas atividades não estão contempladas dentre as hipóteses de incidência da referida 
exação. 
Devidamente 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): Sustenta a apelante que a COFINS incide 
apenas sobre o faturamento, como tal entendido a receita decorrente de venda de 
mercadorias e prestação de serviços. Dedicando-se à incorporação imobiliária, não 
pratica vendas de mercadorias, nem prestação de serviços. 
Sobre a questão, no voto-vista que proferi no julgamento do Agravo Regimental na AMS 
nº 48.032-PE, assim me manifestei: 
"Penso que a contribuição para a COFINS efetivamente não incide sobre a receita 
decorrente de venda de imóveis, pois a Lei Complementar nº 70/91, em seu art. 2º, diz 
que a mencionada contribuição 'incidirá sobre o faturamento mensal, assim considerado a 
receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços, e serviços de 
qualquer natureza'. 
Imóvel, sabemos todos, não é mercadoria. As transações com imóveis sujeitam-se a 
regime jurídico próprio, do âmbito da lei civil.  
E não se pode, por via interpretativa, ampliar o alcance da hipótese de incidência da lei 
tributária, sem impor maus tratos ao princípio da legalidade. Nem mesmo a analogia se 
presta para tanto, como, aliás, está explicitado pelo art. 108, § 1º, do Código Tributário 
Nacional, ao dizer que o emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo 
não previsto em lei. 
Bem podia o legislador ter definido como base de cálculo da contribuição em tela a receita 
bruta das vendas de bens e prestações de serviços de qualquer natureza. Não o fez, 
porém. 
É razóavel, portanto, o entendimento segundo o qual a contribuição denominada COFINS 
não incide sobre a receita de venda de imóveis. 
Ocorre que o pedido da impetrante, ora agravante, não diz respeito à venda de imóveis. 
Na inicial, aliás, nem se faz referência à venda de imóveis. Identifica-se a impetrante 
como empresa que pratica incorporações imobiliárias. 
De Plácido e Silva registra: 
'Incorporação. Na terminologia dos negócios, é aplicada a expressão para designar a 
iniciativa tomada por alguém com o intuito de realizar a contrução de edifício de 
apartamentos, sob o regime de condomínio, promovendo a colocação dos mesmos 
apartamentos entre pessoas que se mostrem interessadas em sua aquisição. 
A incorporação, neste aspecto, mostra-se, em realidade, a instituição de prédio em 
condomínio, apresentando-se o encarregado dessa incorporação verdadeiro fundador ou 
instituidor; em similar situação ao incorporador da sociedade anônima'. 
(De Plácido e Silva, Vocabulário Jurídico, vol. II, 11ª ed., Forense, Rio de Janeiro, 1991). 
A Lei nº 4.591/64, por seu turno, estabelece: 
'Art. 31. A iniciativa e a responsabilidade das incorporações imobiliárias caberão ao 
incorporador, que somente poderá ser: 
a) o proprietário do terreno, o promitente comprador, o cessionário deste ou promitente 
cessionário com título que satisfaça os requisitos da alínea "a" do art. 32. 
b) o construtor (Decreto nº 23.569, de 11.12.33, e nº 3.995, de 31 de dezembro de 1941, 
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e Decreto-lei nº 8.620, de 10 de janeiro de 1946) ou corretor de imóveis (Lei nº 4.116, de 
27.08.62). 
§ 1º. No caso da alínea "b", o incorporador será investido, pelo proprietário do terreno, o 
promitente comprador e cessionário deste ou o promitente cessionário, de mandato 
outorgado por instrumento público, onde se faça menção expressa desta Lei e se 
transcreva o disposto no § 4º, do art. 35, para concluir todos os negócios tendentes à 
alienação das frações ideais de terreno, mas se obrigará pessoalmente pelos atos que 
praticar na qualidade de incorporador'. 
Vê-se, em face do disposto na alínea "b", do dispositivo legal acima transcrito, que o 
incorporador não é necessariamente o proprietário. Pode ser simplesmente um corretor 
de imóveis. 
É razoável, pois, entender-se que o incorporador simplesmente presta um serviço". 
No caso dos autos, a própria impetrante, na inicial (fls. 03), definiu como tendo por 
"objetivo social a construção de edificações para fins de incorporação imobiliária, nos 
termos da lei em referência. Desse modo, verificada a prestação de serviço, a receita 
resultante se constitui em uma das hipóteses de incidência da COFINS. 
Pelo exposto, nego provimento à apelação e mantenho a sentença. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 50.965-PB 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: FERNANDO ROCHA SILVEIRA 
Apelada: UNIÃO FEDERALR 
Advogados: DRS. ANTONIETA LUNA PEREIRA LIMA E OUTRO (APTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Mandado de Segurança. Autoridade coatora. Competência absoluta. 
- Mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor de Pessoal Civil do Ministério do 
Exército. Pedido de reimplantação de diferença individual suprimida em face da Lei nº 
8.460/92. 
- Competência absoluta do juízo da sede da autoridade coatora para processar e julgar 
mandado de segurança. 
- Anulação de sentença. Remessa dos autos à Seção Judiciária do Distrito Federal. 
 
ACÓRDÃO    

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade e em preliminar, anular a sentença e remeter os autos à Seção Judiciária do 
Distrito Federal, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o presente 
julgamento. 
Recife, 7 de março de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Cuida-se de apelação de sentença que denegou 
segurança impetrada contra ato do Diretor de Pessoal Civil do Ministério do Exército. 
O impetrante, Engenheiro Civil, recebia em seus estipêndios percentual relativo à 
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Diferença Individual, em face do art. 5º do Decreto-lei nº 2.280/85. Referida diferença foi 
suprimida em virtude de determinação do Diretor de Pessoal Civil do Ministério, visto que 
teria sido incorporada aos vencimentos do servidor, nos termos do inciso III do art. 4º da 
Lei nº 8.460/92. 
Requerida a reimplantação de seu pagamento, o pleito foi indeferido, ensejando o 
presente mandado de segurança. 
A r. sentença denegou a segurança. Irresignado, apela o impetrante, aduzindo, em suma, 
que a Diferença Individual concedida pelo Decreto-lei nº 2.280/85 foi suprimida sob a 
alegação de ter sido incorporada aos vencimentos, nos exatos termos do inciso III, art. 4º, 
da Lei nº 8.460/92. Entretanto, este dispositivo faz referência ao § 4º do art. 2º da Lei nº 
7.923/89 e, conseqüentemente, trata apenas dos servidores de nível médio, não 
ocorrendo a incorporação automática quanto aos servidores de nível superior. 
Sem contra-razões, subiram os autos. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

O SR. JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A lide versa sobre a supressão do pagamento de 
gratificação nominalmente identificada sob a rubrica de Diferença Individual, recebida pelo 
impetrante, Engenheiro Civil do quadro de pessoal do Ministério do Exército, em face do 
art. 5º do Decreto-lei nº 2.280/85. 
Requerida a reimplantação, restou indeferida pelo Diretor de Pessoal Civil do Ministério 
do Exército, autoridade sediada em Brasília-DF. Entretanto, observo que a ação foi 
ajuizada perante Vara Federal da Paraíba, segundo entendo, juízo absolutamente 
incompetente, vez que diverso da sede da autoridade apontada como coatora.  
Como bem leciona o mestre Hely Lopes Meirelles : 
"Para fixação do juízo competente em mandado de segurança não interessa a natureza 
do ato impugnado; o que importa é a sede da autoridade coatora e sua categoria 
funcional, reconhecida nas normas de organização judiciária pertinentes. Se a impetração 
for dirigida a juízo incompetente, ou no decorrer do processo surgir fato ou situação 
jurídica que altere a competência julgadora, ou o Magistrado ou o Tribunal deverá remeter 
o processo ao juízo competente". (In Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil 
Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 14ª edição, p. 52) 
No caso em questão, deveria a ação ter sido proposta no foro do Distrito Federal, por ser 
esta a sede da autoridade coatora.  No  entanto,  a  impetração  foi ajuizada na Paraíba, 
foro absolutamente incompetente. 
Não há dúvidas quanto à competência funcional do juízo do domicílio da sede da 
autoridade coatora para processar e julgar mandado de segurança. Nesse sentido, 
diversos julgados dos Tribunais Regionais Federais, seguindo a jurisprudência uniforme 
do ex-TFR: 
"EMENTA: Processual Civil. Mandado de Segurança. Juízo competente. 
1 - A jurisprudência já consagrou o entendimento de que 'o juízo competente para dirimir 
mandado de segurança é o do domicílio da autoridade coatora'. Competência absoluta. 
2 - Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitante, da Seção Judiciária do 
Pará".  
(Decisão unânime, Pleno, TRF 1ª Região, Relator Juiz Plauto Ribeiro, in DJU 04.06.92). 
"EMENTA: Constitucional e Processual Civil. Mandado de Segurança contra ato imputado 
ao presidente do Banco Central do Brasil (bloqueio de cruzados). Incompetência absoluta 
do Juízo Federal do Acre. Sentença anulada. Remessa dos autos à Seção Judiciária do 
Distrito Federal. 
1 - Em se tratando de mandado de segurança, a competência absoluta se fixa pelo local 
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onde estiver sediada a autoridade apontada como coatora. 
2 - Sentença anulada. Remessa dos autos à Seção Judiciária do Distrito Federal".  
(Decisão unânime, 2ª Turma, TRF 1ª Região, Relator Juiz Alves de Lima, in DJU 
03.08.92). 
Esta Turma, em caso semelhante relatado por mim, assim se posicionou:  
"Processual Civil. Mandado de Segurança. Autoridade coatora. Competência absoluta. 
Mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor da Academia Nacional da Polícia 
Federal. Pedido de inclusão do nome do impetrante nas fases seguintes do concurso para 
o cargo de Delegado de Polícia Federal, independentemente de habilitação no teste 
psicotécnico. 
Competência absoluta do juízo da sede da autoridade coatora para processar e julgar 
mandado de segurança.  
Anulação de sentença. Remessa dos autos à Seção Judiciária do Distrito Federal". (REO 
nº 48722-PB, j. em 28.09.95). 
Isto posto, anulo a r. sentença, determinando a remessa dos autos à Seção Judiciária do 
Distrito Federal. 
É o meu voto, em preliminar. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 51.980-PE  

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: LUCILA AGUIAR ANDRADE 
Apelada: FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL-GEAP 
Advogados: DR. JOSÉ ELISIÁRIO DE LIMA (APTE.) E  

GUSTAVO MONTEIRO FAGUNDES (APDA.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Contribuição para a Fundação da Seguridade Social - GEAP. Taxa 
adicional de 5% por dependente. Opcional avulso. Legalidade. 
A Fundação de Seguridade Social - GEAP tem respaldo legal e regulamentar para adotar 
medidas objetivando sanar dificuldades, corrigir distorções e melhorar o atendimento aos 
associados, mediante custeio por contribuições adicionais.  
Por conseguinte, é legal e estatutariamente correto o ato do Superintendente Estadual da 
GEAP, exigindo recadastramento do dependente econômico, mediante elevação da 
contribuição adicional de 02 (dois) para 5%, no caso de se classificar como opcional 
avulso, isto é, não pertencente ao núcleo familiar básico, por falta de prova da 
dependência econômica. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que 
passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 8 de fevereiro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator  
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Lucila Aguiar Andrade, servidora pública federal, 
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impetrou, em 29.03.95, mandado de segurança contra ato coator do Superintendente 
Estadual da GEAP - Fundação de Seguridade Social, nova denominação da extinta 
Fundação Patronal, que promoveu alterações em suas normas e estabeleceu um 
acréscimo, para o percentual de 5% do valor bruto de sua remuneração, do valor da taxa 
adicional para cada dependente integrante do seu programa de seguridade social. 
Regularmente intimada, a autoridade coatora apresentou informações, aduzindo ser uma 
entidade sob administração de um interventor nomeado pelo Ministro da Previdência 
Social, e que este tem competência para promover o recadastramento dos seus 
associados, bem como para adotar medidas destinadas ao saneamento da mencionada 
instituição. 
Houve parecer do Ministério Público Federal pugnando pela denegação da segurança, ao 
fundamento de que a Lei 6.435/77, que dispõe sobre a organização, constituição e 
funcionamento da GEAP, autoriza a realização de modificações nas cláusulas contratuais, 
inclusive a alteração do percentual de contribuição fixado inicialmente. 
O MM. Juiz Federal, acolhendo o parecer da douta Procuradoria, entendeu que o ato 
atacado na presente ação mandamental fora totalmente legítimo, e denegou a segurança 
requerida. 
Irresignada, a impetrante interpôs apelação, renovando os termos da inicial e pugnando 
pela reforma da sentença. Com a petição do recurso, juntou cópias de decisões de 
Primeiro Grau relativas à matéria em discussão. 
Houve resposta ao recurso. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Lucila Aguiar Andrade apela de sentença 
do Juiz da 3ª Vara Federal-PE, que lhe denegou a segurança impetrada contra ato do 
Superintendente Estadual da GEAP - Fundação de Seguridade Social, consistente na 
instituição de taxa adicional de 5% por dependente não integrante do núcleo familiar 
básico, calculada sobre a remuneração bruta que percebe como funcionária do INSS.  
Pugna por manter sua genitora, a Sra. Edite Aguiar de Andrade, como beneficiária da 
assistência patronal, mas pagando somente 2% de sua remuneração, como vinha 
ocorrendo há anos, o que considera direito adquirido. 
Há precedente deste Tribunal, da lavra do ilustre Juiz Hugo Machado, que assegura: 
"Constitucional. Previdenciário. Caráter facultativo da contribuição para a Fundação da 
Seguridade Social - GEAP. 
- A Contribuição de servidor do INSS para a Fundação de Seguridade Social - GEAP não 
tem o caráter compulsório das contribuições previdenciárias. 
- Apelação improvida".  
(AMS 37531-CE, jul. 21.06.94). 
De fato, não é compulsória a contribuição para a aludida Fundação de Seguridade Social, 
porque também não está o segurado obrigado a manter-se vinculado ao seu plano 
assistencial, como lhe garante o art. 5º, XX, da CF, verbis: 
"Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado". 
Por outro lado, o art. 201, § 7º, da CF, prescreve: 
"Art. 201, § 7º - A Previdência Social manterá seguro coletivo de caráter complementar e 
facultativo, custeado por contribuições adicionais". 
A Carta Magna realça, como se observa, o caráter complementar e facultativo do seguro 
social em tese, que há se ser custeado por contribuições adicionais, tais como as 
cobradas pela GEAP, com amparo em estatuto calcado basicamente na Lei 6.435, de 
15.07.77, que estabelece em seu art. 6º: 
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"Art. 6º - A Fundação tem por finalidade promover a melhoria da qualidade de vida de sua 
clientela, mediante a administração de Planos solidários de: 
I. Previdência Complementar; 
II. Saúde e 
III. Assistência Social". 
Desde que a entidade adotou medidas estatutárias objetivando sanar dificuldades, corrigir 
distorções e melhorar o atendimento aos associados, não tem a apelante o direito de 
desrespeitar a norma de caráter geral e ainda pretender a manutenção do dependente no 
gozo normal da assistência dispensada somente aos que cumprem as obrigações sociais.  
Além disso, não comprovou documentalmente, nos autos, se realmente sua genitora, D. 
Edite Aguiar Andrade, é sua dependente econômica. 
Pelo disposto no art. 11 do Estatuto e 26 do Regulamento Básico da GEAP, bastaria que 
a apelante comprovasse a dependência econômica de sua genitora para recadastrá-la 
sem a elevação da contribuição de 2 para 5%.  
Na ausência de prova da dependência econômica, a genitora da apelante há de ser 
enquadrada como dependente opcional avulsa, pagando dupla contribuição 
(servidor/patrocinadora), conforme § 3º do art. 26 do referido Regulamento. 
De resto, entendo que o ato da autoridade impetrada não resultou abusivo ou ilegal. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 52.715-RN 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: VIRGÍNIA MARIA DANTAS DA COSTA 
Apelada: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE-UFRN 
Advogados: DRS. GILKA DE AZEVEDO DANTAS E OUTRO (APTE.) E  

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

Mandado de Segurança. Curso superior. Transferência. Funcionário nomeado para 
desempenhar cargo em comissão em órgão de outro Estado.  
- É de ser deferida a transferência de aluno de curso superior, nomeado para ocupar 
cargo público,  sob o fundamento do art. 99 da Lei 8.112/90, apenas quando ficar provado 
que a mudança do local de trabalho do servidor-estudante provocou mudança no seu 
domicílio. 
- A mera efetivação de matrícula, sem a freqüência em qualquer disciplina, de aluno que 
possui residência permanente em outro Estado, não foi alcançada pelo comando legal 
retromencionado. 
- Apelação improvida.  
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em Mandado de Segurança  nº 
52.715-RN, em que são partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar provimento à  apelação, 
nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo 
parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 29 de fevereiro de 1996 (data do julgamento). 
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JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Trata-se de mandado de segurança impetrado 
por Virgínia Maria Dantas da Costa contra ato do Reitor da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, que indeferiu pleito seu.  
Pretende a impetrante, através do presente mandamus, obter a sua transferência do 
curso de Enfermagem da Universidade Estadual da Paraíba, na qual ingressou após 
aprovação em concurso vestibular, para o mesmo curso da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, sob o argumento de que foi nomeada para exercer o cargo em 
comissão de Assistente Político na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, fato 
que lhe impossibilita freqüentar o aludido curso da UFPB. 
Ao decidir, o MM. Juiz singular denegou a segurança pleiteada. A impetrante,  
inconformada, apelou pela reforma da sentença. 
Subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Em apreciação, na presente 
impetração, pedido de aluna que, após se matricular no curso de Enfermagem da 
Universidade Federal da Paraíba, sem, entretanto, cursar nenhuma disciplina, requereu 
sua transferência para curso similar da UFRN, sob o argumento de haver sido nomeada 
para exercer a função de Assistente Político da Assembléia Legislativa do Rio Grande do 
Norte. 
Entendo que, no presente caso, não se aplica o disposto no art. 99 da Lei 8.112/90, o qual 
visa a preservar o direito à educação de servidores removidos para sede diversa. 
Entendo que não assiste razão à impetrante, tendo em vista não estar configurado o seu 
justo receio de vir a perder aulas no curso, uma vez que não chegou a freqüentá-lo, pois a 
mesma é domiciliada em Natal desde a efetivação da matrícula, deixando transcorrer o 
semestre sem freqüentar qualquer disciplina. 
Concordo com o entendimento do MM. juiz a quo quando afirma que não se trata de 
assegurar matrícula na localidade da nova residência, como dispõe o comando legal, mas 
mero artifício para alcançar vaga na UFRN, visto que a residência permanente da 
impetrante já é em Natal. 
Diante do exposto, sem maiores considerações, por desnecessárias, nego provimento ao 
apelo para manter a sentença atacada.    
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 52.828-AL 

Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL EM 

ALAGOAS-SINTSEP 
Advogados: DRS. PAULO LUIZ NETO LOBO E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 
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Processual Civil. Mandado de Segurança. Inocorrência dos elementos objetivos e 
subjetivos para a impetração. 
1. É indispensável, para a impetração do remédio heróico, toda documentação que 
elucide os fatos narrados na inicial, a fim de que o direito líquido e certo reste 
devidamente demonstrado. 
2. O demonstrativo colacionado nas razões do recurso, além de extemporâneo, já que 
toda a prova documental deve ser juntada na propositura da ação, mormente quando 
tratar-se de ação mandamental, que não comporta a dilação probatória, não é capaz de 
atestar suas alegações, por ser mero demonstrativo, que não contém em si presunção de 
veracidade. 
3. Sendo condição  sine qua non para a compensação dos valores a ocorrência de 
prejuízo nos anos anteriores e de lucro no ano em que se pretende compensar, é 
impossível a este Colegiado, em sede de mandado de segurança, acatar o inconformismo 
da apelante. 
4. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, na forma do voto do 
Juiz Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente 
julgado. 
Custas, como de lei.   
Recife, 12 de março de 1996 (data do julgamento).  
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente, em exercício 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 
 
RELATÓRIO  

O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: O SINTSEP - Sindicato dos 
Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado de Alagoas, enquanto assistente 
voluntário, e Diva de Albuquerque e outros impetraram ação mandamental contra ato 
praticado pelo Delegado Federal da Delegacia do Ministério da Agricultura e Reforma 
Agrária em Alagoas, objetivando a imediata suspensão do desconto aplicado sobre os 
vencimentos dos impetrantes, bem como a manutenção do fornecimento do número 
originário de vales-transporte.   
Relatam que, com o advento da Lei nº 7.418/85, os impetrantes passaram a receber vale 
transporte, e, posteriormente, com a Lei nº 8.460/92, começaram a receber, também, o 
vale-alimentação, até dezembro de 1994.  
Entretanto, em janeiro de 1995, os impetrantes perceberam que os vales-transporte 
haviam sido reduzidos pela metade e que em seus vencimentos estava sendo efetuado 
um desconto relativo a indenização a favor da Fazenda Nacional, conforme determinado 
pelo Boletim de Ocorrência nº 04/94, da DRTN.  
Fundamentam, então, que o desconto é ilegal, por afrontar o disposto na Lei 8.112/90, 
além do princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos e os princípios da 
legalidade, motivação do ato administrativo e do devido processo legal.   
Liminar deferida apenas no tocante à abstenção dos descontos dos vencimentos a título 
de indenização de eventuais vales- transporte fornecidos indevidamente.   
O parecer do Parquet Público é no sentido de, preliminarmente, aplicar o art. 329 do CPC 
e, no mérito, denegar a segurança por inexistência de qualquer violação.  
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A segurança foi concedida, conforme se depreende da ementa a seguir registrada: 
"Administrativo. Vale-transporte. Vale-alimentação. Mandado de Segurança. 
Cumulatividade dos benefícios. Desconto em folha de vales concedidos indevidamente. 
- Os benefícios denominados vale-transporte e vale- alimentação são perfeitamente 
acumuláveis; 
- O beneficiário de vale-alimentação não fica proibido de tomar em casa suas refeições, 
porquanto os vales referidos podem ser utilizados na aquisição de víveres a serem 
preparados no lar; 
- A Administração fica vinculada às regras que edita quanto à concessão dos vales-
transporte, até que as revogue; 
- Ilegalidade de descontos promovidos nas folhas de pagamento dos impetrantes, dado 
que a indenização cobrada pela Administração é indevida; 
- SeguranÞa concedida".  
Irresignada, a União Federal recorre, sustentando a inexistência do periculum in mora e 
do fumus boni juris, já que a Administração Pública sempre possui meios para ressarcir 
eventuais prejuízos, além de que o vale-transporte deve ser concedido apenas para o 
percurso da residência para o trabalho e vice-versa, conforme prevê o art. 1º da Lei nº 
7.418/85. Além disso, o parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.112/90 prevê que a 
autorização de descontos somente é necessária quando tratar-se de pagamentos 
efetuados a terceiros.   
Sustenta, por fim, inexistir a redução salarial, já que o vale-transporte não tem natureza 
salarial.   
Sem contra-razões.    
É o relatório.  
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator):A questão que ora é 
submetida em grau de recurso se apresenta de fácil elucidação.   
Os impetrantes recebiam, desde a Lei 7.418/85, vale transporte, cuja destinação era a 
locomoção da residência para o trabalho e vice-versa. Em 92, cumulativamente com o 
vale-transporte, passaram a receber, também, o auxílio-alimentação, quando, em janeiro 
de 1995, foi reduzido em 50% o fornecimento do vale-transporte, além de ser descontado, 
dos contracheques, o valor relativo aos vales recebidos cumulativamente com o vale-
alimentação e equivalente ao transporte dos impetrantes no intervalo para refeições.  
A União Federal, nas razões de recurso, sustenta, preliminarmente, a inexistência do 
periculum in mora, pois a Administração Pública sempre possui meios para ressarcir 
eventuais prejuízos, além de não possuir o vale-transporte natureza alimentar.   
Nesse tocante, entendo não merecer acolhida a tese desenvolvida pela apelante, pois, 
muito embora a Administração Pública possua a solvabilidade necessária para o 
ressarcimento de "eventuais prejuízos", ao menos em tese, os descontos efetuados nos 
vencimentos do servidor causam-lhe abalo em seu orçamento familiar, o que viria 
justificar, em princípio, a impetração.   
Não bastasse isso, mesmo não possuindo o vale-transporte natureza alimentar, o 
trabalhador, em geral, desde que preenchidos os requisitos de lei, tem o direito subjetivo 
ao seu recebimento.   
Quanto à fumaça do bom direito, sustenta que a argumentação trazida pelos impetrantes 
não resiste a uma análise mais minuciosa, pois o art. 1º da Lei nº 7.418/85 é específico 
para o deslocamento residência-trabalho e vice-versa, não fazendo jus os impetrantes aos 
vales-transporte no período do almoço. 
O referido artigo tem a seguinte dicção: 
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"Art. 1º - Fica instituído o Vale-Transporte, que o empregador, pessoa física ou jurídica, 
antecipará ao empregado para utilização efetiva em despesas de deslocamento 
residência-trabalho e vice-versa, através do sistema de transporte coletivo público, urbano 
ou intermunicipal e/ou interestadual com características semelhantes aos urbanos, 
geridos diretamente ou mediante concessão ou permissão de linhas regulares e com 
tarifas fixadas pela autoridade competente, excluídos os serviços seletivos e os 
especiais". 
Ora, o fato do artigo acima epigrafado ressalvar que a utilização do vale-transporte é para 
o deslocamento residência-trabalho e vice-versa, salvo melhor juízo, não exclui a 
possibilidade do trabalhador necessitar fazer sua alimentação em casa, e, assim, utilizar o 
vale-transporte para tal locomoção. Note-se bem que, inexistindo tal restrição, é defeso 
dar-se interpretação extensiva, ao arrepio do que o legislador conferiu.  
Além disso, no meu pensar, a hipótese contrária é que soa inverossímil.   
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 52.878-CE 

Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Apelante: PETRÓLEO E LUBRIFICANTES DO NORDESTE S/A - PETROLUSA 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogado: DR. SCHUBERT DE FARIAS MACHADO (APTE.) 
 
EMENTA 

Constitucional. Imunidade tributária. COFINS. Lei Complementar nº 70/91. PIS. Decretos-
leis 2.445 e 2.449/88. Distribuição e venda de óleo mineral lubrificante e graxa mineral 
lubrificante. Art. 155, § 3º, da Constituição Federal. Aplicabilidade. 
1. A empresa que ocupa-se de atividade de distribuição e venda de óleo mineral 
lubrificante e graxa mineral lubrificante é abrangida pela imunidade para recolhimento da 
COFINS (LC nº 70/91) e do PIS ( DL 2.445 e 2.449/88), 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, como é o caso da 
impetrante. 
3. Precedentes jurisprudenciais. 
4. Apelação provida. 
 
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, dar 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, 12 de março de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente, em exercício 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 
 
RELATÓRIO   
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O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: A apelante insurge-se, em grau de 
recurso, 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, e do PIS (Decretos-leis 2.445 
e 2.449/88).   
As razões do apelo estão apoiadas nos seguintes pontos: 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 (óleo mineral lubrificante e graxa 
mineral lubrificante);  b) com apoio no art. 155, § 3º, da CF/88, alega que é incabível a 
referida contribuição (COFINS), instituída pela Lei Complementar nº 70/91, e a 
contribuição para o PIS (Decretos-leis 2.445 e 2.449/88). 
A União Federal apresentou contra-razões pela manutenção do decisório singular.   
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): O caso em apreço não é 
relativo à constitucionalidade ou não da Contribuição Social prevista na Lei Complementar 
nº 70/91 (COFINS) e da Contribuição para o PIS (Decretos-leis 2445 e 2449/88), mas sim 
atinente à suposta imunidade da impetrante em não pagá-las em razão da atividade 
produtiva que exerce.  
A empresa apelante ocupa-se da atividade industrial e comercial de distribuição e venda 
de óleo mineral lubrificante e de graxa mineral lubrificante.  
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: 
distribuição e venda de óleo mineral lubrificante e graxa mineral lubrificante.  
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.   
De fato, assiste razão à impetrante, pois o dispositivo constitucional não deixa dúvidas, 
sendo clara a sua redação, inexistindo restrição que excetue a impetrante do benefício 
dessa imunidade.   
O questionamento suscitado pela eminente Magistrada de 1º Grau, quanto à expressão: 
operações relativas a derivados de petróleo, no meu entender, não afasta o benefício 
postulado.  
De fato, hodiernamente, o petróleo é que impulsiona o mundo, quer de maneira direta ou 
indireta. A imunidade prevista na Constituição engloba, então, os produtos de impulsão 
direta, como por exemplo, gasolina, querosene, nafta, óleo diesel, gás natural, coque, 
asfalto, hidrocarboneto, entre tantos outros.  
Cito, por oportuno, alguns julgados deste Egrégio Tribunal: 
"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 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-
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AL, Rel. Juiz Ridalvo Costa) Turmas. 
- Apelação provida. Segurança concedida".  
(AMS 47803/PE, Rel. Juiz Castro Meira, julg. 28.09.95) 
"Constitucional. Tributário. Imunidade. Minerais. 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 e minerais do País. 
- Apelo provido." 
(AMS 51268-AL, Rel. Juiz Francisco Falcão, julg. 19.10.95) Por tais considerações e 
fundamentações, dou provimento à apelação, concedendo a segurança, devendo a 
apelada Fazenda Nacional reembolsar as custas processuais. Sem honorários, ante o 
disposto na Súmula 105, do C. STJ. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 53.405-AL 

Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE  
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: USINA TRAPICHE S/A 
Advogados: DRS. ANTÔNIO JOSÉ DANTAS CORREA RABELLO E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Constitucional e Tributário. Imposto de Importação. Majoração de alíquota. Álcool 
carburante. Desembaraço aduaneiro. MERCOSUL. Decreto nº 1.343/94. TEC - Tarifa 
Externa Comum. Inexistência de desvio de finalidade do ato de alteração. 
Desnecessidade de lei complementar. Legalidade. 
1. A alteração da alíquota do imposto de importação de combustíveis (álcool carburante), 
promovida pelo Decreto nº 1.343/94, não necessita de lei complementar. 
2. "A aplicação da Tarifa Externa Comum, exatamente por ser externa, não visa aos 
países integrantes do próprio MERCOSUL, mas apenas a outros países, como os 
Estados Unidos da América". 
(TRF - 5ª Região, Pleno, MS nº 49206-PE, Rel. p/ acórdão Juiz Castro Meira). 
3. Tanto o Decreto nº 1.471, de 27.04.93, como a Portaria nº 201, de 10.08.95, que 
alteraram as alíquotas do Imposto de Importação dos produtos relacionados nos anexos 2 
e 3 daquele Decreto, tiveram como motivação o compromisso assumido pelo brasil no 
âmbito do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL, em razão da Convenção da Taxa 
Externa Comum, celebrada entre as Partes Integrantes do MERCOSUL, não havendo, em 
conseqüência, qualquer desvio de finalidade do ato de alteração. 
4. A necessidade de lei complementar para alteração da alíquota aqui discutida não 
pertine. Como se sabe, a alteração de alíquota de imposto por parte do Poder Executivo 
pode ser feita através de simples ato administrativo, como de fato se deu. E ressalte-se 
que o valor da alteração da alíquota, em se realizando, atinge, não o seu valor global da 
operação, mas, sim, em percentual ad valorem, como já deveras pacificado pela 
jurisprudência e conceituado pela doutrina. 
5. Segurança denegada. 
6. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, providas. 
 
ACÓRDÃO 
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à apelação e à remessa oficial, tida por interposta, 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, 12 de março de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente, em exercício 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: A pretensão da firma impetrante 
refere-se em pretender a não exigência do imposto de importação sobre álcool 
carburante, determinando o desembaraço da mercadoria sem o pagamento do respectivo 
imposto de importação, cuja alíquota foi majorada pelos Decretos nºs 1.343/94 e 
1.471/95. 
Alegou a impetrante apelada que, para alteração da alíquota do imposto de importação, 
pelo Poder Executivo, é necessário lei complementar. 
A autoridade impetrada prestou informações, afirmando não ser necessário lei 
complementar na alteração das alíquotas do imposto de importação pelo Executivo, e que 
a Tarifa Externa Comum (TEC) é aplicada na aquisição de produtos decorrentes de 
terceiros estados não integrantes do tratado do MERCOSUL. 
Parecer do MPF pela denegação da segurança. 
O douto Juiz singular julgou procedente a demanda, por entender inconstitucionais os 
referidos decretos. 
Apelação da Fazenda Nacional renovando as teses trazidas nas informações, pugnando 
pela reforma do decisório monocrático. 
Contra-razões apresentadas pela manutenção da r. sentença. 
Dispensada a inclusão em pauta de julgamento (Emenda Regimental nº 11, de 23.03.94). 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): A matéria de fundo que 
sustenta a presente demanda já foi apreciada por este Tribunal, de modo desfavorável à 
firma impetrante e apelada. 
O posicionamento desta Corte foi de maneira objetiva e clara interpretado no voto 
proferido pelo eminente Juiz Castro Meira sobre a matéria, no MS nº 49206-PE, cujo teor 
do voto do eminente Juiz Relator Designado para aquele acórdão passo a transcrever: 
"Mandado de Segurança nº 49.206-PE (9505131062) 
Impte.:  Agroindustrial Tabu Ltda. 
Advogados:  Antônio José Dantas Correa Rabello e outros 
Impdo.:  Juízo Federal da 9ª Vara-Pe 
Relator: Juiz José Delgado 
Relator p/ Acórdão: Juiz Castro Meira 
Voto (Vista) 
EMENTA: Mandado de Segurança. Imposto de Importação. Alíquota. Combustíveis. 
MERCOSUL. 
- A aplicação da Tarifa Externa Comum, exatamente por ser externa, não visa aos países 
integrantes do próprio MERCOSUL, mas apenas outros países, como os Estados Unidos 
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da América. 
-  Hipótese em que, ademais, a impetração ajuizada em primeiro grau foi dirigida contra 
autoridade que não tem hierarquia sobre a aduana portuária. 
- Segurança denegada. 
O Sr. Juiz Castro Meira: Trata-se de mandado de segurança contra ato judicial que 
denegou a liminar no sentido de que fosse determinado ao Ilmo. Sr. Delegado da Receita 
Federal, "por si e por seus subordinados", que se abstenha de exigir o imposto de 
importação sobre o álcool carburante adquirido pela impetrante, até a decisão definitiva 
da presente ação. 
O ilustre Relator votou no sentido da concessão da ordem, impressionado com o 
argumento de que o aumento da alíquota autorizado no Decreto nº 1.343, de 23.12.94,  
apenas se aplicaria aos países integrantes do MERCOSUL. 
A impetrante invoca dois argumentos para fundamentar a impetração: a exigência de lei 
complementar para a aplicação do disposto no art. 153, § 1º, da Constituição Federal de 
1988, tendo em vista a exigência do art. 146, III,  da mesma Carta Política; o decreto não 
conteria fundamentação suficiente para justificar a alteração da alíquota em relação aos 
produtos oriundos de países não integrantes do MERCOSUL. 
Tais fundamentos repeliu-os o Juiz impetrado, através da seguinte fundamentação: 
'Prima facie, discordo do primeiro argumento, porque existe legislação anterior sobre o 
assunto, e, a despeito de formalmente ter surgido pela via da lei ordinária, considero que, 
tal qual o CTN, foi recepcionada pela nova ordem constitucional como lei complementar. 
(Lei nº 3.244/57 e modificações posteriores). Ademais, até aqui era indiscutível a vigência 
desta normação, não cabendo agora se fechar os olhos para o fenômeno consagrado da 
recepção das leis pela nova ordem positiva. Afinal, acaso não se aceite este instituto, 
estariam em situação  de inconstitucionalidade praticamente todos os impostos, 
porquanto tem o CTN o seu repositório. Acrescento, ainda, que o art. 146, inc. III, "a", não 
faz qualquer referência a alíquotas, mas tão-somente a fatos geradores, bases de cálculo 
e contribuintes. 
Foi exatamente a incidência da recepção o que ocorreu com a Lei Ordinária nº 5.172/66 
(CTN) que, a despeito de não ter surgido com a condição de lei complementar, segundo o 
STF, foi recepcionada como tal pela Constituição de 1967. 
 Esta situação jurídica, que também ocorreu com o chamado Código das Águas, deve ser 
havida como critério a ser seguido em outras situações, pois, do contrário, perdido o 
critério, partir-se-á para um caminho onde a segurança ficará prejudicada. 
 Afinal, se até aqui era praticamente pacífico o entendimento de que uma norma poderia 
ser incorporada pelo novo ordenamento jurídico com a postura de lei complementar, 
considero um casuísmo para o qual não encontro justificativa que até aqui me convença 
defender, agora, a ruptura deste critério. 
Quanto ao segundo argumento, o de que o Decreto nº 1.343/94 apenas deveria incidir 
sobre os países que compõem o MERCOSUL, considero, de princípio, inadequado, pois é 
bem sabido que a criação deste bloco na América não objetiva dificultar a relação dos 
membros que o compõem, mas, bem ao contrário, integrá-los, permitindo o mais amplo 
relacionamento dos signatários. 
É a própria CF/88 que, em seu art. 4º, parágrafo único, preceitua que: "A República 
Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos 
da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações". 
Logo, combate com o princípio da razoabilidade se defender que o aumento de alíquota 
apenas se aplicaria aos integrantes do MERCOSUL, mesmo porque não é isto o que vem 
escrito em nenhum dos artigos do decreto impugnado, sendo sabido que a alíquota 0 
(zero) verdadeiramente corresponde a uma isenção. Ora, de acordo com o CTN, merece 
interpretação estrita a legislação tributária que disponha sobre a outorga de isenção ou 
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exclusão do crédito tributário (CTN, art. 111, incs. I e II). Isto ocorre porque, no momento 
em que se retira do universo tributário um contribuinte, necessariamente se estará 
repondo a sua ausência mediante uma mais forte exação sobre aqueles que permanecem 
sob a sujeição passiva'. 
Com a reverência devida ao ilustre Relator, não vejo qualquer reparo na decisão ora 
impetrada. 
A aplicação da Tarifa Externa Comum, exatamente por ser externa, não visa os países 
integrantes do próprio MERCOSUL. Seria absurdo imaginar-se que países voltados para 
a instituição de uma união aduaneira viessem a estabelecer a alíquota de 3% para o 
comércio de combustíveis desenvolvido no seu âmbito, enquanto as importações dos 
demais países permaneceriam desoneradas, merecendo a alíquota zero. 
Opostamente, a caminhada para a estruturação de um mercado comum latino-americano, 
cujo embrião é o MERCOSUL, inicia-se pela eliminação das barreiras alfandegárias entre 
os países membros da própria união aduaneira e a concepção de alíquotas comuns em 
relação aos demais países, a chamada Tarifa Externa Comum. Portanto, ao contrário do 
que pareceu ao eminente Relator, a nova alíquota não se aplica, em princípio, aos países 
signatários do Tratado de Assunção, mas apenas aos outros países, como os Estados 
Unidos da América. 
Há, ainda, outra razão para denegar-se a presente segurança. É que, em Primeiro Grau, 
a impetração foi dirigida contra o Ilmo. Sr. Delegado da Receita Federal em Recife.  
Acontece que tal autoridade fiscal, aparentemente, é parte ilegítima para figurar no pólo 
passivo da ação mandamental que está em curso perante o juízo impetrado. Notificado 
para cumprir a medida liminar deferida pelo eminente Relator, foi-lhe endereçado o ofício 
de fls. 122, do qual destaco a seguinte passagem: 
'De início, ressalto que à Delegacia da Receita Federal em Recife não compete executar 
as atividades relacionadas com o controle aduaneiro, no Aeroporto e nos portos deste 
Estado. A Alfândega do Porto do Recife é a Repartição a quem compete executar tais 
atividades, no âmbito de sua jurisdição, e o responsável é o Inspetor. 
É o que determina o Regimento Interno do Departamento da Receita Federal (atual 
Secretaria da Receita Federal), publicado no Diário Oficial da União de 08.09.92, em suas 
páginas 12378 e 12379. 
A propósito: a Alfândega do Porto do Recife não é subordinada a esta Delegacia. Os dois 
Órgãos situam-se no mesmo patamar hierárquico, desempenhando atividades próprias e 
específicas, à luz do mencionada Regimento Interno, ambos subordinados ao 
Superintendente da Receita Federal na 4ª Região Fiscal (art. 5º). 
Ex positis, vê-se que a matéria ora sub judice é completamente estranha a esta 
Delegacia, e o signatário não está legitimado para figurar no pólo passivo da presente 
relação processual, pelo que espera seja excluído da lide'. 
Há, assim, duas razões para denegar-se a segurança: por faltar razoabilidade ao 
argumento de que a Tarifa Externa Comum seria aplicável apenas aos países signatários 
do MERCOSUL; por haver sido a impetração ajuizada em Primeiro Grau dirigida contra 
autoridade que não tem hierarquia sobre a aduana portuária. 
Acrescentaria, por fim, que a decisão impugnada está cuidadosamente fundamentada, 
não merecendo reparo quanto aos demais fundamentos, pelo menos para a concessão 
do remédio heróico. 
Por todo o exposto, denego a segurança e casso a liminar. 
É como voto". 
Na verdade, as normas do Decreto 1.343, de 23.12.94, deverão ser interpretadas como 
vinculação ao firmado no Tratado de Assunção, aprovado pelo Decreto nº 350/91, cujos 
propósitos e princípios são: 
"Decreto nº 350 de 21.11.1991, DOU 22.11.1991 (Aprovado pelo Decreto-Legislativo nº 
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197, de 25.09.1991 - DOU de 26.09.1991). 
Promulga o Tratado para a constituição de um Mercado Comum entre a República 
Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República 
Oriental do Uruguai (Tratado Mercosul). 
- Tratado para a Constituição de um Mercado Comum entre a República Argentina, a 
República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República  Oriental do 
Uruguai. 
CAPÍTULO I - Propósitos, Princípios e Instrumentos (artigos 1 a 8) 
TEXTO: 
Art. 1º. Os Estados Partes decidem constituir um Mercado Comum, que deverá estar 
estabelecido a 31 de dezembro de 1994, e que se denominará "Mercado Comum do Sul" 
(MERCOSUL). 
Este Mercado Comum implica: 
A livre circulação de bens, serviços e fatores  produtivos entre os países, através, entre 
outros, da eliminação dos direitos alfandegários e restrições não tarifárias à circulação de 
mercadorias e de qualquer outra medida de efeito equivalente; 
O estabelecimento de uma tarifa externa comum e a adoção de uma política comercial 
comum em relação a terceiros Estados ou agrupamentos de Estados e a coordenação de 
posições em foros econômico-comerciais regionais e internacionais; 
A coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os Estados Partes - de 
comércio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetária, cambial e de capitais, de serviços, 
alfandegária, de transportes e comunicações e outras que se acordem -, a fim de 
assegurar condições adequadas de concorrência entre os Estados Partes; e 
O compromisso dos Estados Partes de harmonizar suas legislações, nas áreas 
pertinentes, para lograr o fortalecimento do processo de integração". 
Observa-se, ainda, que: 
"O Tratado do Mercosul estabeleceu claramente duas situações distintas, quais sejam: 
- estabelecimento de alíquota zero (extinção das barreiras alfandegárias, inclusive de 
natureza tarifária) de importação e exportação para produtos e serviços de origem 
(nacionais) dos Estados partes; 
- instituição de tarifa externa comum para a aquisição de produtos e serviços de terceiros 
Estados, não integrantes do Tratado do Mercosul. 
A alíquota de importação ou exportação entre os Estados partes, integrantes do 
MERCOSUL, é zero, para a aquisição de produtos e serviços (nacionais, assim definidos 
como tais, segundo critérios previstos no próprio Tratado), para operações de importação 
ou exportação desses produtos e serviços entre os Estados consignatários do Tratado. 
Para a aquisição de produtos decorrentes de terceiros Estados, não integrantes do 
Tratado, é que deve ser aplicada a Tarifa Externa Comum. Desta forma, o raciocínio 
formulado e constante do despacho que concedeu a liminar afronta o texto expresso, 
antes transcrito, do próprio Tratado de Assunção, ao entender que a Tarifa Externa 
Comum - TEC, instituída pelo MERCOSUL, aplica-se aos Estados Partes e não aos 
terceiros Estados, com quem os Estados partes venham, através de pessoas físicas ou 
jurídicas, de direito público ou privado, realizar quaisquer operações que visem à 
aquisição de produtos ou serviços". 
A respeito, é convencedor o afirmado pelo Ministério Público Federal, em parecer 
manifestado em ação mandamental ajuizada neste Corte: 
"Sobre a Tarifa Externa Comum (TEC). 
Um dos propósitos objetivados através da criação do MERCOSUL é 'o estabelecimento 
de uma Tarifa Externa Comum (TEC) e a adoção de uma política comercial comum em 
relação a terceiros Estados ou agrupamentos de Estados e a coordenação de posições 
em foros econômicos - comerciais regionais e internacionais'. 
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Como se vê acima, a Tarifa Externa Comum refere-se a operações realizadas com 
terceiros Estados, ou seja, que não fazem parte do MERCOSUL (Argentina, Brasil, 
Paraguai e Uruguai). 
Sendo assim, deverá haver a aplicação do mesmo tratamento às importações 
procedentes do resto do mundo destinadas a quaisquer dos países acima determinados e 
esse tratamento é consubstanciado com a utilização da Tarifa Externa Comum. 
No caso dos autos, deveria incidir a TEC tendo em vista que o produto foi importado dos 
Estados Unidos". 
O acima exposto compatibiliza-se com os propósitos do Dec. nº 1.343/94, apostos nos 
considerandos que antecedem seu texto: 
"Altera a Tarifa Aduaneira do Brasil - TAB, para o fim de aplicação da Tarifa Externa 
Comum - TEC, aprovada no âmbito do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, e dá 
outras providências. 
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso II 
e IV, e 153, parág. 1º, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Tratado de 
Assunção, promulgado pelo Decreto nº 350, de 21 de novembro de 1991, e na 
Convenção Internacional do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de 
Mercadorias promulgada pelo Decreto nº 97.409, de 23 de dezembro de 1988, alterado 
pelo Decreto nº 766, de 3 de março de 1993, e os entendimentos havidos no âmbito do 
Conselho do Mercado Comum em Ouro Preto, objeto da Decisão nº 22/94, de 17 de 
dezembro de 1994 ..." 
Essa finalidade do referido texto normativo foi detectada por parte da doutrina, conforme 
registro: 
"MERCOSUL. Tarifa Externa Comum (TEC). Aprovação. 
Por intermédio do Decreto nº 1.343, de 23.12.94, foram alteradas, com vigência a partir de 
1º.01.95, as alíquotas do Imposto de Importação (II), bem assim a nomenclatura da Tarifa 
Aduaneira do Brasil - TAB/Sistema Harmonizado, a qual passou a ser designada de Tarifa 
Externa Comum (TEC), para aplicação no âmbito do Conselho do Mercado Comum do 
MERCOSUL (Tratado de Assunção, promulgado pelo Decreto nº 350, de 21.11.91), entre 
a República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a 
República Oriental do Uruguai). 
Das disposições contidas no citado diploma, destacam-se, entre outras, as seguintes: 
a) as preferências tarifárias em vigor, outorgadas pelo Brasil, permanecerão válidas, nos 
termos da legislação pertinente, até 30.06.95, quando, nos termos do Tratado de 
Assunção, serão revistas em conjunto; 
b) as alterações das alíquotas do II, efetivadas por Portaria do Ministro da Fazenda com 
prazo de vigência após 31.12.94, permanecerão válidas até o seu termo final, que não 
poderá ultrapassar o dia 31.03.95, podendo ser revogadas, a qualquer momento, se 
assim recomendar o interesse nacional". (IOB 96.2/95) 
O outro fundamento apresentado pela impetrante, o de que há necessidade de lei 
complementar que fixe os limites e as condições para que o Poder Executivo possa 
alterar as alíquotas do imposto de importação, não prospera. 
Na oportunidade em que apreciei mandamus originário neste Tribunal, colho, como 
complementação ao assunto, o conteúdo do parecer do Ministério Público Federal, o qual 
foi assim exposto: 
"Na maioria das vezes, os impostos são instituídos  com a finalidade de arrecadar 
recursos, e com isso satisfazer as necessidades públicas. Porém, existem impostos que 
atendem a outras finalidades, as quais o poder público entende ser necessária a 
satisfação. Dentre estes impostos, nós temos o de importação. 
Tal imposto é da competência da União Federal, visto que o mesmo é arrecadado devido 
às relações existentes entre Estados soberanos, no caso, o Brasil e outros países, e 
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através do mesmo procura-se estimular a indústria nacional, na medida que onera os 
produtos do exterior desestimulando a importação, possibilitando que os produtos 
nacionais sejam adquiridos no mercado interno, assim geram-se empregos e 
prosperidade, fortalecendo a indústria nacional. 
Vê-se, claramente, que tem função extrafiscal, visto que busca um objetivo diferente da 
simples arrecadação de recursos. 
Diz o parágrafo 1º do artigo 153 da CF: 
'É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, 
alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V'. 
Aqui está incluído o imposto de importação, havendo exceção ao princípio da 
anterioridade da lei ao exercício financeiro, visto que suas alíquotas podem ser elevadas 
e reduzidas, dentro dos limites legais, por ato do Poder Executivo. 
O parágrafo 1º do citado artigo fala em lei, e não em lei complementar, logo não deve 
prevalecer a alegação do autor. Aliás, a Constituição diz expressamente quando exige lei 
complementar, por exemplo: art. 154, I, art. 155, XII, ... 
É preciso, então, verificar se realmente existe previsão legal que estabeleça o limite da 
alteração da alíquota do imposto. No caso, temos, o artigo 1º do Decreto-lei nº 2.162, de 
19.09.84, que prevê como limite para mais o percentual de 60%, alterando, por 
conseguinte, o parágrafo 1º do art. 3º da Lei nº 3.244/57. O artigo 1º da Lei nº 8.085/90 
confirmou este limite que o Poder Executivo deverá respeitar por ocasião da alteração da 
alíquota do II. 
Logo, o ato do executivo não foi ilegal. 
Neste sentido, escreve José Cretella Jr., em sua obra Comentários à Constituição de 
1988, V, VII, Forense, 1994, pp. 3612 e 3613, in verbis: 
"Conforme a regra jurídica constitucional, é facultado ao Poder Executivo, atendidas as 
condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos instituídos 
pela União sobre: a) importação de produtos estrangeiros, b) exportação, para o exterior, 
de produtos nacionais ou nacionalizados, c) produtos industrializados, d) operações de 
crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários, orientação que vem 
da EC nº 18, de 1965, art. 7º, parágrafo 1º, mantida na Constituição de 1967, art. 22, 
parágrafo 2º, é facultado ao Poder Executivo alterar as alíquotas ou as bases de cálculo 
dos impostos a que se referem os nºs I ("importação de produtos estrangeiros"), II 
("exportação, para o estrangeiro, de produtos nacionais ou nacionalizados") e VI 
("operações de crédito, câmbio, seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários"). A 
EC nº 18/65, art. 7º, I e II, aludia apenas aos impostos de importação e exportação. A EC 
nº 1, de 1969, é omissa a respeito. 'Não poucas vezes', comenta Ives Gandra Martins, 'a 
alteração de alíquotas de proteção às indústrias nacionais, como represália à política de 
comércio exterior, adotada por outros países, tem que ser imediata, justificando-se, pois, 
neste caso, não só o não-respeito ao princípio da anterioridade do exercício, mas à 
delegação de competência impositiva do Poder Legislativo ao Executivo'."  
Por último, é salutar prestigiar os enfoques apresentados sobre a matéria pela 
Procuradoria da Fazenda Nacional, no writ a que me referi acima, pela real 
compatibilidade dos fundamentos apresentados com a doutrina e a jurisprudência: 
"Argumenta o impetrante, inicialmente, a falta de lei complementar disciplinadora dos 
limites a serem observados pelo Poder Executivo, na alteração das alíquotas do imposto 
de importação. 
Insubsistente, estreme de dúvidas, tal ponderação. 
Impende registrar, inicialmente, que o legislador constituinte sempre que quis se referir ao 
processo legislativo mais complexo sempre se referiu a lei complementar. Ora, no art. 
153, § 1º, da Constituição Federal, foi empregado o vocábulo "lei", e, assim sendo, é por 
que não se trata de lei complementar, mas realmente de lei ordinária. 
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O Decreto nº 1.427/95 foi expedido tendo por suporte jurídico o disposto no art. 3º da Lei 
nº 3.244, de 14 de agosto de 1.957, com as modificações introduzidas pelo Decreto-lei nº 
2.162, de 19 de setembro de 1984, e pela Lei nº 8.085/90. 
Preceitua o art. 1º da Lei nº 8.085/90, in verbis: 
'Art. 1º. O Poder Executivo poderá, atendidas as condições e os limites estabelecidos na 
Lei nº 3.244, de 14 de agosto de 1957, modificada pelos Decretos-leis nºs 63, de 21 de 
novembro de 1966, e 2.162, de 19 de setembro de 1984, alterar as alíquotas do imposto 
sobre a importação. 
Parágrafo Único. O Presidente da República poderá outorgar competência ao Ministro da 
Economia, Fazenda e Planejamento para a prática dos atos previstos neste artigo'. 
À luz do exposto, estreme de dúvidas, "as condições limites estabelecidos em lei", a que 
remete o comando constitucional insculpido no § 1º do art. 153 precitado, bem assim no 
art. 21 do CTN, não se encontram fixados em lei complementar, mas são exatamente 
aqueles inseridos no art. 3º da Lei nº 3.244/57, ad litteram: 
'Art. 3º Poderá ser alterada, dentro dos limites máximo e mínimo do respectivo capítulo, a 
alíquota relativa ao produto: 
a) cujo nível tarifário venha a se revelar insuficiente ou excessivo ao adequado 
cumprimento dos objetivos da tarifa; 
b) cuja produção interna for de interesse fundamental estimular; 
c) que haja obtido registro de similar; 
d) de país que dificultar a exportação brasileira para seu mercado, ouvido previamente o 
Ministério das Relações Exteriores; 
e) de país que desaprovar sua moeda ou conceder subsídio à exportação, de forma a 
frustrar os objetivos da Tarifa. 
§ 1º. Nas hipóteses dos itens "a", "b" e "c", a alteração da alíquota, em cada caso, não 
poderá ultrapassar, para mais ou para menos, a 30% (trinta por cento) ad valorem. 
§ 2º. Na ocorrência de dumping, a alíquota poderá ser elevada até o limite capaz de 
neutralizá-lo'. 
Por sua vez, é o seguinte o disposto no art. 1º do Decreto-lei nº 2.162/84: 
'Art. 1º - Fica alterado para 60% (sessenta por cento) ad valorem o limite para mais 
estabelecido pelo § 1º do art. 3º da Lei nº 3.244, de 14 de agosto de 1957, dispensada a 
observância do limite máximo do respectivo capítulo a que se refere o caput do mesmo 
artigo'. 
Afastado, desta forma, por absoluta falta de suporte legal, o entendimento do impetrante 
de que apenas lei complementar pode disciplinar os limites a serem observados pelo 
Poder Executivo, na alteração das alíquotas do imposto de importação. 
Impende relembrar que o imposto de importação é, eminentemente, instrumento 
extrafiscal destinado à proteção dos produtos nacionais, perdendo sua importância como 
fonte de receita. 
Nesse sentido, o magistério do Juiz Hugo de Brito Machado, ad litteram: 
'Predominante, no imposto de importação, é sua função extrafiscal. Ele é muito mais 
importante como instrumento de proteção da indústria nacional do que como instrumento 
de arrecadação de recursos financeiros para o tesouro público. 
Se não existisse o imposto de importação, a maioria dos produtos industrializados no 
Brasil não teria condições de competir no mercado com seus similares produzidos em 
países economicamente mais desenvolvidos, onde o custo industrial é reduzido graças ao 
processo de racionalização da produção e ao desenvolvimento tecnológico de um modo 
geral. Além disto, vários países subsidiam as exportações de produtos industrializados, de 
sorte que os seus preços ficam consideravelmente reduzidos. Assim, o imposto funciona 
como valioso instrumento de política econômica'. (In Curso de Direito Tributário, Forense 
Editora, 5ª edição, p. 200) 
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O fato gerador do imposto de importação é a entrada de produtos estrangeiros no 
território nacional, nos termos do art. 19 do Código Tributário Nacional, e Decreto-lei nº 
37/66, artigo 1º, caput, e, tratando-se de bens de consumo, a data do registro da 
declaração da importação, a teor do art. 23 do mesmo Decreto-lei nº 37/66. 
Preceitua o artigo 19 do Código Tributário Nacional, in verbis: 
'Art. 19. O imposto, de competência da União, sobre a importação de produtos 
estrangeiros tem como fato gerador a entrada destes no território nacional'. 
O Decreto-lei nº 37/66, em seus artigos 1º, caput, e 23, assim disciplina a matéria: 
'Art. 1º. O imposto incide sobre mercadoria estrangeira e tem como fato gerador sua 
entrada no território nacional. 
Art. 23. Quando se tratar de mercadoria despachada para consumo, considera-se 
ocorrido o fato gerador na data do registro, na repartição aduaneira, da declaração a que 
se refere o artigo 44'. 
Remarque-se, inicialmente, que a expressão "consumo" há de ser entendida em seu 
sentido amplo, ou seja, todo e qualquer ingresso no país de mercadoria importada. 
Outro não é, aliás, o posicionamento do extinto Tribunal Federal de Recursos, através do 
voto do eminente Ministro Carlos Velloso, no julgamento do Incidente de Uniformização 
de Jurisprudência na Apelação em Mandado de Segurança nº 79.570 - SP, do qual se 
extrai o excerto seguinte: 
'(...) Cumpre distinguir, então, mercadoria despachada para consumo, de mercadoria que 
não é despachada para consumo. Ou, noutras palavras, cumpre verificar e determinar o 
que é mercadoria destinada a consumo e mercadoria que não é destinada a consumo. 
O eminente ministro Décio Miranda,  no voto que proferiu na AMS nº 77.431 - RJ, 
lecionou, com a sua habitual clareza: 
"Na verdade, porém, não há texto legal que autorize distinção entre mercadoria importada 
para consumo e mercadoria não importada para consumo. Toda mercadoria importada 
supõe-se que seja para consumo". 
(...) Entendo que a lei - o art. 23 do DL 37/66 - quando expressa - "mercadoria 
despachada para consumo" - quer dizer: mercadoria para ser usada, para ser utilizada, 
para ser aplicada, ser empregada. 
De regra, toda mercadoria é importada para esse fim'. (Revista do TFR nº 63, pp. 14/15). 
A questão jurídica, quanto ao aperfeiçoamento do fato gerador, já não comporta 
promissor debate, pacificada que foi pelo extinto Tribunal Federal de Recursos e pelo 
Supremo Tribunal Federal. 
Assim deflui da Súmula nº 04, do então TFR, melhormente detalhada no Incidente de 
Uniformização de Jurisprudência na AMS nº 79.570-SP (Revista do TFR nº 63). Válido é 
transcrever a Súmula nº 04 - TFR: 
'É compatível com o art. 19 do Código Tributário Nacional a disposição do art. 23 do 
Decreto-lei nº 37, de 18.11.66'. 
A Súmula em comento restou chancelada por pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, ao proclamar aquela Corte a inexistência de contradição ou antinomia entre a 
norma genérica do art. 19 do CTN e a norma específica do art. 23 do DL 37/66, no escólio 
de que enquanto o CTN define como fato gerador a entrada da mercadoria no território 
nacional, o Decreto-lei nº 37/66, art. 23, o completa "para tornar precisa, no espaço, no 
tempo e na circunstância, a ocorrência do fato gerador." (RE nº 91.337-SP - RTJ 96/1335 
- Ministro Rafael Mayer) 
Destacam-se, ainda, dentre outras, as seguintes decisões do Supremo Tribunal Federal: 
ERE nº 90.114-SP (RTJ nº 97/303), RE nº 90.471-MG (RTJ nº 93/1269) e RE nº 111.774-
RJ (RTJ nº 122-804). 
Insista-se: o fato gerador do imposto de importação é a entrada de produtos estrangeiros 
no território nacional (art. 19 do CTN e art. 1º, caput, do DL 37/66) e, entendendo-se como 
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entrada, a data do registro da declaração da importação (art. 23 do referido DL 37/66). 
Há de se invocar uma vez mais, sobre o thema decidendum, a lição do eminente Juiz 
Hugo Machado, ao reconhecer que: 
'(...) Não se deve confundir a ocorrência do fato gerador do imposto com a forma pela qual 
esta se exterioriza ou é documentada. Não se há de confundir, no caso, a entrada do 
produto estrangeiro no território nacional com o respectivo desembaraço aduaneiro. De 
todo modo, para fins de determinação da taxa de câmbio a ser considerada na conversão 
do valor das mercadorias importadas para a moeda nacional, será considerada como data 
do fato gerador o dia do registro, na repartição competente, da declaração feita para fins 
de desembaraço aduaneiro'. (Ob. cit. p. 201) 
Por outro lado, faz-se transcrever excerto do voto do Ministro Rafael Mayer, proferido no 
RE nº 90.114-SP, ad litteram: 
'Nem há contradição, nem antinomia entre a norma genérica e indicativa do art. 19 do 
CTN, dispondo que o imposto sobre importação de produtos estrangeiros tem como fato 
gerador a entrada destes no território nacional, e a norma específica do art. 23 da própria 
lei em que a União institui o imposto deferido à sua competência, o Decreto-lei nº 37/66, 
onde se prescreve que, em se tratando de mercadoria despachada para consumo, 
considera-se ocorrido o fato gerador na data do registro, na repartição aduaneira, da 
declaração reclamada, em lei, para se processar o despacho aduaneiro da mercadoria 
(art. 23, c/c art. 44). Pois, na verdade, a especificação de um necessário momento 
naquela não previsto e o condicionamento de indeclináveis providências de ordem fiscal 
não desfiguram nem contraditam aquela indicação primordial, se não que a 
complementam para tornar precisa, no espaço, no tempo e na circunstância, a ocorrência 
do fato gerador. 
Sendo, portanto, impensável, quer do ponto de vista formal quer do ponto de vista 
material, considerar-se o art. 23 do Decreto-Lei nº 37/66 posto em confronto com a norma 
geral do art. 19 do CTN, como manchado de ilegitimidade ou inconstitucionalidade, a 
decisão judicial que o desaplica em situação de sua típica incidência, está, na verdade, 
negando a sua vigência para os efeitos da norma recursal ínsita da Constituição. Por isso, 
e para assegurar a sua integridade, conheço e dou provimento ao recurso para cassar a 
segurança concedida'. (RTJ 91/706-7) 
Por derradeiro, o Supremo Tribunal Federal, através de recente despacho de seu 
Presidente, o eminente Ministro Sepúlveda Pertence, acolheu a tese defendida pela 
Fazenda Nacional, ao deferir pedido de suspensão de liminar na Suspensão de 
Segurança nº 775-1-SP, requerido: Relator do MS nº 162.279 do Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região, extraindo-se dessa decisão o trecho que se transcreve: 
'DESPACHO 
........................................................... 
O relatório evidencia que a Fazenda tem por si o entendimento ortodoxo de que o art. 
153, § 1º, da Constituição - ao liberar a alíquota de determinados impostos da limitação da 
anterioridade (art. 150, III, "b") -, efetivamente sobrepôs ao valor de segurança jurídica do 
contribuinte a necessidade de outorgar ao Governo a possibilidade de variar a carga 
tributária daqueles tributos, segundo a demanda das flutuações, não raro imprevistas, da 
conjuntura econômica. 
Por sua vez - e sem prejuízo de melhor reflexão sobre a tese subjacente à decisão liminar 
questionada -, ainda não logrei convencer-me de que a proteção do ato jurídico perfeito 
possa ir além de sua eficácia negocial específica e opor-se à incidência da nova lei 
tributária sobre fatos posteriores ao aperfeiçoamento do contrato e já ocorridos na sua 
vigência: é o que se pretende na espécie, ao sustentar que o ônus tributário sobre a 
importação não se calcule segundo a alíquota vigente ao tempo desta, mas sim pela do 
momento anterior da conclusão, no estrangeiro, da compra e venda do bem a importar. 
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Defiro o pedido e suspendo a liminar até o trânsito em julgado de eventual decisão 
concessiva de segurança na instância de origem ou até o julgamento pelo Supremo 
Tribunal Federal que dela se interponha (cf. Rel. 429, Gallotti, 13.1.93)'. (DJU de 02.06.95, 
pp. 16294-95). 
DA INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO PARA FINS 
TRIBUTÁRIOS. 
O contrato de compra e venda celebrado pela impetrante, bem assim a emissão da guia 
de importação e o embarque da mercadoria não são atos jurídicos perfeitos e acabados a 
ensejarem direito adquirido para fins tributários, em razão de não constituírem fato 
gerador do imposto de importação. E, desenganadamente, quando da entrada do álcool 
importado pela impetrante no território nacional (fato gerador do imposto, na espécie), já 
se encontrava em vigor o Decreto nº 1.427, de 29 de março de 1995, com as alterações 
posteriores, que elevaram a alíquota do imposto de importação de 0% para 3% e de 3% 
para 20%. 
Assim sendo, não há que se falar em violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, e 150, I, III, 
"a", da Constituição Federal, muito pelo contrário". 
Ademais, a argumentação da impetrante de que o ato do Poder Executivo que alterou as 
alíquotas do imposto de importação não foi motivado e de que houve desvio de suas 
finalidades, também não merece guarida. 
Com efeito, tanto o Decreto nº 1.471, de 27.04.93, como a Portaria nº 201, de 10.08.95, 
que alteraram as alíquotas do imposto de importação dos produtos relacionados nos 
anexos 2 e 3 daquele Decreto, tiveram como motivação o compromisso assumido pelo 
Brasil no âmbito do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL, em razão da Convenção da 
Taxa Externa Comum, celebrado entre as Partes Integrantes do MERCOSUL, não 
havendo, em conseqüência, qualquer desvio de finalidade do ato de alteração. 
Por fim, registro que a necessidade de lei complementar para alteração da alíquota aqui 
discutida não pertine. Como se sabe, a alteração de alíquota de imposto por parte do 
Poder Executivo pode ser feita através de simples ato administrativo, como de fato se 
deu. E, ressalte-se, que o valor da alteração da alíquota, em se realizando, atinge, não o 
seu valor global da operação, mas, sim, em percentual ad valorem, como já deveras 
pacificado pela jurisprudência e conceituado pela doutrina. 
Por tais fundamentos, denego a segurança, pelo que dou provimento à apelação e à 
remessa oficial, tida por interposta. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 53.461-CE 

Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE  
Apelantes: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS E AUTO PEÇAS JOVINO 

LTDA. E OUTROS 
Apelados: OS MESMOS. 
Advogados: DRS.  LENI SOBREIRA CORIOLANO E OUTROS E DAMIANA AUXILIADORA 

R. DE OLIVEIRA E OUTROS 
 
EMENTA 

Constitucional e Tributário. Lei nº 7.787/89. Contribuição previdenciária. 20% sobre a folha 
de salários. Suspensão pelo Senado Federal. Compensação com a mesma contribuição 
previdenciária. Art. 66 da Lei nº 8.383/91. Documentação comprobatória da certeza e 
liquidez do crédito. Possibilidade. 
1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, ao julgar o Recurso 
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Extraordinário nº 166.772-9-RS, pela inconstitucionalidade do inciso I do artigo 3º da Lei 
nº 7.787/89. 
2. Suspensão, pelo Senado Federal, da execução da expressão "avulsos, autônomos e 
administradores", contida no referido dispositivo legal susocitado, conforme Resolução nº 
14, de 1995, publicada no DOU de 28.04.95. 
3. O instituto da compensação, nos termos da Lei 8.383/91, pode ser utilizado entre 
tributos da mesma espécie, ou seja, impostos, taxas, empréstimos compulsórios, 
contribuições de melhoria e contribuições sociais. 
4. Documentação colacionada aos autos (DARPs, GRPSs e planilha demonstrativa de 
cálculos de parcelas pagas a maior) comprobatória do débito existente do Fisco para com 
a empresa autora, caracterizando a certeza e liquidez do crédito a compensar. 
5. Apelação do INSS e remessa oficial improvidas. Apelação dos impetrantes provida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
maioria, negar provimento à apelação do INSS e à remessa oficial e dar provimento à 
apelação dos impetrantes, 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, 12 de março de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente, em exercício 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Cuida-se de ação mandamental 
contra o Ilmo. Sr. Delegado da Receita Federal para, afastando a incidência da Instrução 
Normativa nº 67/92, do Depto. da Receita Federal, compensar os créditos relativos à 
contribuição previdenciária, prevista no inciso I do art. 3º da Lei nº 7.787/89, recolhida a 
maior, com a própria contribuição previdenciária que é devida em razão das atividades 
empresariais dos impetrantes, nos termos do art. 66 da Lei nº 8.383/91 e do art. 156, II, do 
CTN. 
Informações da autoridade impetrada alegando a legalidade da IN nº 67/92, a qual foi 
editada em conformidade com o § 4º do art. 66 da Lei nº 8.383/91, além de ser a 
compensação  indevida, por não poder se verificar a certeza e liquidez do crédito e a 
identificação do débito a compensar via mandado de segurança. 
Parecer do MPF apontado nos autos. 
Decisão monocrática concedeu, em parte, a segurança, por não ver inconstitucionalidade 
na exação em apreço, não autorizando, contudo, a efetivação da compensação requerida. 
Recurso de apelação da parte autora renovando as teses trazidas à inicial, pugnando pela 
sua procedência, a autorizar-lhe a compensação, com a reforma, então, da r. sentença. 
O INSS apresentou, também, recurso apelativo, onde ratificou as teses colacionadas nas 
informações prestadas. 
Dispensada a inclusão em pauta de jultamento (Emenda Regimental  nº 11, de 23.03.94. 
É o relatório 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): A Colenda Suprema Corte, 
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ao julgar o Recurso Extraordinário nº 166772-9-RS, decidiu, por maioria de votos, ser 
inconstitucional o inciso I, artigo 3º, da Lei nº 7.787/89. 
Ademais, o Senado Federal, pela Resolução nº 14, publicada no DOU de 28.04.95, em 
seu artigo 1º, dispôs: 
"Art. 1º - Fica suspensa a execução da expressão "avulsos, autônomos e 
administradores", contida no inciso I do art. 3º  da Lei nº 7.787, de 1989, declarada 
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, no Recurso 
Extraordinário nº 177.296-4/210, conforme comunicação feita pela Corte, nos termos do 
Ofício nº 130-P/MC, STF, de 23 de setembro de 1994". 
O caso em apreço versa sobre a possibilidade de ser compensado o excesso recolhido da 
susocitada contribuição com parcelas vencidas e vincendas da mesma contribuição, nos 
termos do art. 66 da Lei nº 8.383/91 e a Instrução Normativa do Departamento da Receita 
Federal nº 67/92. 
Entendo que não há que se obstaculizar o seu procedimento. 
O artigo 66 e seus parágrafos da Lei nº 8.383, de 30.12.91, foi editado nos seguintes 
termos: 
"Art. 66 - Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos e contribuições 
federais, inclusive as previdenciárias, mesmo quando resultante de reforma, anulação, 
revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a 
compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente a períodos 
subseqüentes. 
§ 1º - A compensação só poderá  ser efetuada entre tributos e contribuições da mesma 
espécie. 
§ 2º - É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição. 
§ 3º - A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do imposto ou contribuição 
corrigido monetariamente com base na variação da UFIR. 
§ 4º - O Departamento da Receita Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo". 
A referida normatização disciplinou o art. 170 do CTN, que se encontrava sem 
regulamentação, por inaplicabilidade, resolvendo, assim, em parte, a problemática a que 
era acometido o contribuinte que, indevidamente, recolhia qualquer tributo, pois o indébito 
tributário, requerido tanto administrativamente como judicialmente, costuma demorar anos 
para alcançar seu termo final. 
Entretanto, não só a referida lei, como também a Instrução Normativa nº 67, de 26.05.92, 
limita a utilização de tal benefício, restringindo-o. O contribuinte apenas pode utilizar-se do 
instituto da compensação com tributos e contribuições da mesma espécie. 
As espécies tributárias relacionadas na Constituição Federal estão dispostas no capítulo 
que trata sobre o Sistema Tributário Nacional, artigos 145 a 162, e dividem-se em 
impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições 
sociais. 
Assim, temos cinco espécies de tributos, permitindo, dessa forma, a Lei nº 8.383/91 a 
compensação desde que pertençam à mesma espécie tributária. E isso por motivos 
óbvios, pois encontra-se disciplinado no artigo 167, inciso VI, da Carta de 88, que é 
vedado "a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma 
categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização 
legislativa". 
Assim, é plenamente compreensível a determinação de se obedecer às espécies 
tributárias para a compensação de tributos. Todavia, frise-se bem, não se pode chegar ao 
absurdo de apenas aceitar a compensação entre tributos do mesmo código, pois cada 
código equivale a um tipo de tributo específico. 
Portanto, é plenamente permitida a compensação entre as exações acima destacadas. 
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Por outro lado, não entendo que o instituto da compensação esteja vinculado ao poder 
discricionário da Administração. A dicção do artigo 66 da Lei nº 8.383/91 diz, 
expressamente: "... o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no 
recolhimento de importância correspondente a períodos subseqüentes". 
Por fim, verifico que os créditos pretendidos compensar se apresentam líquidos e certos. 
De fato, as parcelas a compensar dependem de verificação dos reais valores contidos, 
qual foi a alíquota aplicada e o saldo que possa ser considerado credor. E, conforme 
demonstra a documentação trazida aos autos pela empresa postulante, tornou-se 
evidente a responsabilidade da parte devedora. 
A empresa autora apresenta, como prova do que afirma ser crédito compensável, nos 
limites da presente lide, os seguintes documentos: DARPs, GRPSs e planilha 
demonstrativa de cálculos de parcelas pagas a maior. Portanto, verifica-se que os 
mencionados documentos atestam o crédito que a autora possui para com o Fisco. 
Crédito líquido e certo é o que demonstra a quantia certa, de modo indubitável, por meio 
de documento reconhecido pelo devedor, como ocorre no presente caso. 
Por tais fundamentos, nego provimento à apelação do INSS e à remessa oficial e dou 
provimento à apelação dos impetrantes. 
É como voto. 
 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 247-PB  

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Suscitante: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA-PB 
Suscitado: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VARA-PE 
 
EMENTA 

Processo Civil. Conflito Negativo de Competência. Averbação de incompetência relativa 
ex officio. 
- A incompetência relativa deve ser alegada pela parte no momento oportuno, sendo 
defeso ao juiz declará-la ex officio. Precedentes jurisprudenciais. 
- Conflito conhecido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 247-PB, em que 
são partes as acima mencionadas, acorda o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, à unanimidade, conhecer do conflito e declarar competente para processar e 
julgar o feito o Juízo Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, suscitado, 
nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo 
parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 6 de março de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Cuida-se de conflito negativo de competência 
em executivo fiscal, suscitado nos autos do Processo de Execução nº 95.0001302-9, 
sendo suscitante o MM. Juiz Federal da 2ª vara da Seção Judiciária da Paraíba (fls. 10) e 
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suscitado o MM. Juiz Federal Substituto da 5ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco 
(fls. 07). 
Consta dos autos que, distribuído o processo de execução ao Juízo Federal Substituto da 
5ª Vara de Pernambuco, o Dr. Rogério de Menezes Fialho Moreira, argumentando ser o 
devedor domiciliado em local situado fora da sede do seu Juízo, encaminhou o processo 
à Seção Judiciária da Paraíba, com baixa na distribuição, dando ciência ao credor (fls. 
07). 
Neste último Juízo, apresentados os autos, o MM. Juiz da 2ª Vara,  Dr. Alexandre Costa 
de Luna Freire, lançou a seguinte decisão: 
"Se uma autarquia federal propõe execução fiscal fora do domicílio do executado, só este 
poderá recusar o Juízo, mediante exceção declinatoria fori (STJ, 1ª Seção, CC 1.499-SP - 
Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 13.11.90, maioria, DJU de 18.02.91, p. 1.019, 1ª col, em) - cf. 
CPC anotado por Theotonio Negrão, 24ª ed. p. 836. 
Isto posto, havendo o Juízo Federal da 5ª Vara (PE) declinado de ofício da competência, 
suscito o presente conflito negativo perante o Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, nos próprios autos, face à celeridade processual". Está datada e assinada. 
Deixei de solicitar informações aos Juízes em conflito à vista de que os pontos atacados 
estão bem claros. 
Com vista, a ilustrada Procuradora Regional da República, em parecer de fls., opina pela 
conversão do julgamento em diligência para se colher informações dos Juízes envolvidos 
no conflito, ou, pelo menos, do suscitado. Vencida a questão, no mérito, opina pelo 
conhecimento do conflito, declarando-se competente o Juízo Federal da 5ª Vara da Seção 
Judiciária de Pernambuco. 
É o relatório. 
Em mesa para julgamento. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Atestam os autos que o MM. Juiz 
Federal Substituto da 5ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco,  Dr. Rogério de 
Menezes Fialho Moreira, declarou-se incompetente para processar e julgar o processo de 
execução fiscal promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de 
Pernambuco, autarquia criada pelo Decreto-lei nº 9.295/46, contra Carlos Alberto P. de 
Lisboa, remetendo, seguidamente, os autos ao Juízo Federal da 2ª Vara da Seção 
Judiciária da Paraíba,  Dr. Alexandre Costa de Luna Freire, para o qual se declinou. 
Fundamentou o Juiz suscitado a sua decisão no princípio de que o foro competente para 
a ação é o do domicílio do executado, na cidade de João Pessoa-PB. 
Contrapondo-se, argumenta o Juiz suscitante que, em se tratando de competência 
territorial, de caráter relativo, prorrogável, não deve o Juiz reconhecê-la de ofício. Deve 
ela ser argüida mediante exceção, conforme manda a lei e orienta a jurisprudência 
pacífica. 
Continuo entendendo que o posicionamento dos Juízes a respeito da questão está bem 
delineado, pelo que desnecessário ouvi-los. A regra do art. 119 da Lei Processual não 
encerra conteúdo obrigatório. 
Rejeito a preliminar de conversão do julgamento em diligência. 
Quanto ao mérito, já é corrente o entendimento, apesar de alguns pronunciamentos em 
contrário, de que ao juiz é defeso reconhecer sua incompetência relativa ex officio. 
Prorrogável, conceitua Pontes de Miranda, naqueles casos em que não haja 
incompetência ratione materiae, e as partes acordarem em escolher o Juízo. Quer dizer, o 
autor ajuizou a causa e o réu não ofereceu a exceção declinatória do foro. 
O juiz há que, nos casos de competência prorrogável, aguardar indiferentemente a atitude 
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do réu, quando ocorrer uma situação semelhante à aqui analisada. 
Desse modo, conheço do conflito e declaro competente o Juiz Federal Substituto da 5ª 
Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, suscitado, para processar e julgar o feito. 
É como voto. 
 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 26.240-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Embargante: EXPRESSO VERA CRUZ LTDA. 
Embargado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. MARA REGINA SIQUEIRA DE LIMA E OUTROS (EMBTE.) 
 
EMENTA 

Tributário e Processual Civil. Embargos de Declaração. Lei nº 7.787/89, art. 3º, inciso I. 
Contradição do acórdão embargado com os fundamentos da petição inicial e com as 
razões do apelo. Sentença indeferitória da inicial com denegação da segurança, sendo, 
assim, contraditória. Provimento para, retificando-se o acórdão, anulá-la, a fim de ser 
prolatada outra com exame do mérito. 
- Inobstante os termos da peça frontispícia, o relatório, o voto, a ementa e o acórdão 
discorreram sobre depósito do montante integral do crédito tributário, conforme dispõe o 
art. 151, inciso I, do CTN, em conflito com o pedido da exordial e as razões expendidas no 
recurso de apelo. 
- Nas razões da apelação, a ora embargante requer seja anulada a sentença monocrática, 
a fim de ser prolatada outra. É que o MM. Juiz sentenciante indeferiu a petição inicial do 
mandamus, nos termos do art. 8º da Lei nº 1.533/51, e em seu dispositivo, 
contraditoriamente, arremata com a denegação do remédio constitucional. Não se sabe, 
assim, se a referida sentença é de natureza terminativa ou definitiva. 
- Embargos providos para, retificando-se o acórdão, anular a sentença de 1º Grau, 
determinando seja prolatada nova decisão, apreciando o mérito do writ.  
 
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 aos presentes embargos, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 23 de novembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Expresso Vera Cruz Ltda. opõe embargos de 
declaração ao v. acórdão, de ementa: 
"Tributário. Previdenciário. Depósito judicial. Pro labore. 
- O depósito do montante integral do crédito tributário, visando à suspensão da 
exigibilidade dele, pode o contribuinte efetuá-lo espontaneamente, sem necessidade de 
qualquer autorização judicial. 
- Faculta-o o art. 151, II, do CTN, e a Instrução Normativa nº 01/90, da Corregedoria 
Regional da Justiça Federal de 1º Grau. 
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- Mostra-se só vantajoso para a Fazenda Pública, se vencedora no pleito judicial, esta se 
beneficiará com sua conversão em renda". 
Alegou-se contradição no acórdão embargado. Ele apreciou matéria estranha à exposta 
na petição inicial. A embargante porfia no writ impetrado pela declaração de 
inconstitucionalidade do art. 3º, inciso I, da Lei nº 7.787/89, ao passo que o acórdão 
embargado versou sobre depósito do montante integral do crédito tributário, consoante se 
vê da ementa acima transcrita. 
Pediu a revisão da matéria e a supressão da contradição indigitada, almejando ver 
declarado o v. acórdão hostilizado. 
Relatei. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Houve, de fato, a contradição 
indigitada. 
Os fundamentos do voto que ensejaram a prolação do acórdão embargado se chocam 
frontalmente, forçoso reconhecer, com o corpo da petição inicial e com as razões 
expendidas na apelação. 
Efetivamente, a embargante deduziu em sua peça preambular argumentos referentes à 
declaração de inconstitucionalidade do art. 3º, inciso I, da Lei nº 7.787/89, que dispõe 
sobre a contribuição social das empresas em geral e das entidades ou órgãos a elas 
equiparados destinada à Previdência Social, incidente sobre a folha de salários, cuja 
alíquota é de 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título,  
no decorrer do mês, aos segurados empregados, avulsos, autônomos e administradores. 
Inobstante os termos da peça frontispícia, o relatório, o voto, a ementa e o acórdão 
discorreram sobre depósito do montante integral do crédito tributário, conforme dispõe o 
art. 151, inciso II, do CTN, em conflito com a exordial e as razões expendidas no recurso 
de apelo. 
Nas razões da apelação, a ora embargante requer seja anulada a sentença monocrática, 
a fim de ser prolatada outra. É que o MM. Juiz sentenciante indeferiu a petição inicial do 
mandamus, nos termos do art. 8º da Lei nº 1.533/51, e em seu dispositivo, 
contraditoriamente, arremata com a denegação do remédio constitucional. 
Não se sabe, ao apreciar a sentença monocrática, se ela é de natureza terminativa ou 
definitiva. Parece-me ser uma mescla de ambas as espécies, hipótese não prevista na 
doutrina nem na jurisprudência. Além disso, verifica-se, pela análise dos autos, que o Juiz 
a quo subverteu a ordem processual atinente à espécie, como quando prolatou sentença 
terminativa sem requisição das informações de estilo e notificação ao Parquet.  
O pedido formulado na inicial é juridicamente possível. Existe abstratamente em nosso 
ordenamento jurídico. 
Desse modo, não se configura caso de indeferimento da inicial. O feito deveria ter sido 
processado regularmente, com exaurimento de todas as fases para, só então, proferir-se 
o julgamento de mérito. 
Ademais, a matéria versada nos autos já foi pacificada por esta Corte. 
A supressão das fases do processo, inclusive das informações, constitui nulidade 
insanável. 
O direito processual é informado pelo princípio do devido processo legal, erigido em 
garantia constitucional, segundo prevê a CF, art. 5º, inciso LIV, para a salvaguarda dos 
direitos individuais dos litigantes e da segurança do Estado no exercício da função 
jurisdicional. 
O due process of law é imposição de ordem pública, sendo obrigatória a observância das 
normas procedimentais antes de encontrar-se a solução definitiva para a lide. 
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Assim sendo, dou provimento aos embargos, atribuindo-lhes efeitos modificativos, para 
anular a sentença monocrática, determinando seja prolatada nova decisão, apreciando o 
mérito do writ. 
Assim voto. 
 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA EX OFFICIO Nº 66.375-CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Embargante: FAZENDA NACIONAL 
Embargada: HOSPITAL PRONTO SOCORRO INFANTIL LTDA. 
Advogado: DR. JOSÉ EDMAR DINIZ (EMBDA.) 
 
EMENTA 

Tributário. FINSOCIAL. Empresa prestadora de serviços. 
- O Colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 150.755-1/PE, não reconheceu 
a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 7.738/89. 
- A embargada, assim, está obrigada ao pagamento do FINSOCIAL à base de 0,5% (meio 
por cento) sobre a receita bruta, nos termos do art. 28 do aludido diploma legal. 
- Embargos improvidos. 
 
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 aos presentes embargos, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 30 de novembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: A Fazenda Nacional  opõe embargos de 
declaração ao v. acórdão, de ementa: 
"Tributário. Contribuição para o FINSOCIAL. Alteração da base de cálculo e das alíquotas. 
Leis 7.738 e 7.787/89. Inconstitucionalidade dos dispositivos pertinentes. Possibilidade de 
compensação dos valores recolhidos indevidamente com débitos referentes a outras 
contribuições sociais da mesma natureza.  
- o Plenário do Egrégio TRF da 5ª Região, julgando a Argüição de Inconstitucionalidade 
na AMS nº 2240-PE, decidiu, à unanimidade, serem inconstitucionais o art. 28 da Lei nº 
7.738/89, o art. 7º da Lei nº 7.787/89, e outros da legislação pertinente posterior à 
promulgação da Constituição de 1988, que promoveram alterações das alíquotas e base 
de cálculo da contribuição para o FINSOCIAL. É que, tendo esta sido recepcionada como 
imposto instituído pela União dentro de sua competência residual, não podia sofrer 
alterações em sua alíquota, base de cálculo ou fato gerador sem observância do disposto 
no art. 154, I, da Carta Magna (AC nº 6.807-CE).  
- Admissível a compensação de valores recolhidos a maior, a título de FINSOCIAL, com 
débitos referentes a outras contribuições sociais da mesma espécie. (Lei 8.383/91, art. 
66). 
- Remessa desprovida". 
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Alegou-se omissão quanto ao fato de tratar-se a embargada de empresa prestadora de 
serviços, consoante exposto na petição inicial.  
Pediu a revisão  da matéria e a supressão da omissão    indigitada, almejando ver 
declarado  o v. acórdão hostilizado. 
Relatei. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Inexistiu  a omissão  indigitada.  
A embargada é empresa prestadora de serviços e, como tal,  está obrigada ao pagamento 
do FINSOCIAL à base de 0,5% (meio por cento) sobre a receita bruta, nos termos do art. 
28 da Lei nº 7.738/89. 
O Colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 150.755-1/PE, não reconheceu a 
inconstitucionalidade do art. 28 do aludido diploma legal. 
A propósito, transcrevo ementa do v. acórdão proferido nos Embargos de Declaração nº 
23295-PE, Rel. Juiz Francisco Falcão: 
"Processual Civil. Embargos declaratórios. Efeitos modificativos. Possibilidade. 
FINSOCIAL. Empresa dedicada unicamente à prestação de serviços. Constitucionalidade 
do art. 28 da Lei nº 7.738/89.  
- Podem ser conferidos aos embargos efeitos modificantes se, eventualmente, desfeita a 
contradição então existente no acórdão, a decisão se tornar incompatível com a nova 
realidade.  
- A contribuição para o FINSOCIAL devida pelas empresas prestadoras de serviços, com 
base no art. 1º, § 2º, do DL 1.940/82, constituía adicional do imposto sobre a renda (STF, 
RE 103.778/85). O art. 56 do ADCT não cuidou da exação cobrada das prestadoras de 
serviço.  
- Declaração de constitucionalidade do art. 28 da Lei nº 7.738/89 (STF, RE 150755-1/PE).  
- Embargos acolhidos. Decisão unânime". 
Destarte, rejeito os embargos. 
Assim voto. 
 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA EX OFFICIO  Nº 79.118-RN  

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Embargante: FAZENDA NACIONAL 
Embargado: GILBERTO NICOLA CASSILA 
Advogado: DR. JOÃO GONZAGA DA SILVA (EMBDO.) 
 
EMENTA 

Tributário. Processual Civil e Constitucional. Embargos de Declaração. Remessa Oficial. 
Apreciação do mérito. Imparcialidade do Juiz. 
- O Magistrado não está obrigado, por força da remessa oficial, a analisar em detalhes o 
decisum recorrido, como se advogado da parte fosse. A remessa oficial não retira do Juiz 
a imparcialidade com que deve sempre agir. Assim, se a União se limita a questionar em 
seu apelo, de forma superficial, a matéria de mérito, não cabe à Corte ad quem esmiuçar 
a decisão recorrida, papel atribuído ao defensor legal da mesma. 
- Embargos rejeitados. 
 
ACÓRDÃO 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na REO nº 79.118 
- RN, em  que  são  partes  as  acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, rejeitar os embargos, nos  termos  do 
relatório e notas taquigráficas  constantes  dos  autos, que ficam fazendo parte integrante 
deste julgado.  
Custas, como de lei.  
Recife, 29 de fevereiro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: A Fazenda Nacional opõe embargos de 
declaração ao v. acórdão de fls., assim ementado: 
"EMENTA: Tributário. Empréstimo Compulsório. Aquisição de álcool e gasolina. Decreto-
lei 2.288/86. Inconstitucionalidade. Presunção de pagamento. 
- É inconstitucional o empréstimo compulsório cobrado sobre a aquisição de álcool e 
gasolina (DL 2.288, art. 10, parágrafo único). 
- A prova de propriedade do veículo durante a vigência da exação faz presumir ter o autor 
sido compelido a pagar o empréstimo, cujo quantum deverá ser apurado em liquidação. 
- Prazo prescricional que somente começa a correr da data em que a União se obrigou a 
devolver o empréstimo e não o fez. 
- Remessa oficial improvida. Sentença confirmada. Decisão unânime". 
Aduz a embargante que o acórdão recorrido não apreciou a questão da condenação da 
União Federal na correção monetária com base na caderneta de poupança. 
Alega, ainda, que, em se tratando de remessa oficial, caberia a esta Egrégia Corte 
apreciar todas as questões levantadas nos autos. 
Ponho o feito em mesa para julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Como visto no relatório, pretende a 
embargante que esta Egrégia Turma aprecie a matéria que diz respeito à condenação da 
Fazenda Nacional na correção monetária com base na caderneta de poupança. 
De fato, este assunto não foi objeto de apreciação no acórdão embargado. Em 
contrapartida, também não houve recurso voluntário por parte da Fazenda Nacional. 
Se o próprio advogado da União não suscitou a questão objeto dos embargos, também 
não pode exigir que esta Corte de Justiça o faça espontaneamente. 
Ademais, o magistrado não está obrigado, por força de remessa oficial, a analisar 
minuciosamente o decisum recorrido, assumindo a defesa da parte, até mesmo porque a 
remessa ex officio não exime o juiz da imparcialidade que sempre deve nortear as suas 
decisões, sob pena de comprometer toda a segurança e confiança que o jurisdicionado 
deve encontrar no Judiciário. 
Se por falta de estrutura material ou humana a União não foi bem defendida, é assunto 
que foge ao Judiciário, que não pode suprir estas deficiências. 
Assim, por não vislumbrar a omissão apontada, rejeito os presentes embargos de 
declaração. 
É como voto. 
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HABEAS CORPUS Nº 569-PE     

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Impetrante: DR. DALTON LEAL MARANHÃO 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VARA-PE 
Paciente: VALNIRA ALMEIDA CAVALCANTI 
 
EMENTA 

Processual Penal. Habeas Corpus. Trancamento de ação penal. Patrocínio infiel (CP, art. 
355). Inépcia da denúncia. 
O crime de patrocínio infiel só se consuma com o efetivo prejuízo 
causado pela traição. 
É inepta a denúncia que não descreve, sequer sucintamente, o prejuízo 
experimentado pela vítima. 
Concessão da ordem. Trancamento da ação penal. 

 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, conceder a ordem, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 29 de fevereiro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: O bel. Dalton Leal Maranhão impetra ordem de 
habeas corpus em favor da paciente Valnira Almeida Cavalcanti, visando ao trancamento 
de uma ação penal, ora em tramitação perante a 5ª Vara Federal da Paraíba. 
A paciente fora denunciada como incursa nas sanções do art. 355 do CP (patrocínio 
infiel), por haver, segundo a denúncia, patrocinado uma reclamação trabalhista 
representando o empregado, quando, na realidade, estaria defendendo os interesses do 
empregador. 
Sustenta a impetração, em resumo, que: 
a) a paciente jamais foi constituída advogada ou procuradora da reclamante; 
b) que apenas havia acompanhado reclamante e reclamada à audiência de Conciliação; 
c) que não houve o crime de patrocínio infiel, razão pela qual a denúncia seria inepta. 
A autoridade apontada como coatora, à guisa de informações, fez anexar cópia da ação 
penal. 
O MPF, entendendo inepta a denúncia, que deixou de evidenciar "o prejuízo sofrido pelo 
interessado, em virtude da conduta desenvolvida pelo agente, na condição de advogado 
ou procurador" (fls. 57), opinou pela concessão da ordem. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Pretende a impetração o trancamento de 
uma ação penal em que a paciente fora denunciada pelo crime de patrocínio infiel. 
Dispõe o art. 355 do CP: 
"Art. 355. Trair, na qualidade de advogado ou procurador, o dever profissional, 
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prejudicando interesse, cujo patrocínio, em juízo, lhe é confiado: 
..........................................................." 
Discorrendo sobre o tipo objetivo do delito, observa o mestre Celso Delmanto que a "ação 
incriminada é trair o dever profissional, ou seja, ser infiel aos deveres da profissão; a 
traição pode ser comissiva ou omissiva. Como o núcleo do tipo é trair e o que se visa a 
evitar é o prejuízo, o consentimento do interessado (ou de todos, se foram mais de um) 
arreda a antijuridicidade do fato, salvo em se tratando de defesa penal, onde há 
indisponibilidade do interesse em jogo. O tipo legal é complementado: prejudicando 
interesse, cujo patrocínio, em juízo, lhe é confiado. São, pois, requisitos necessários: a. 
Prejuízo de interesse. O prejuízo deverá ser concreto e não potencial, mas tanto pode ser 
material como moral. Além disso, o interesse deve ser legítimo, porquanto não haverá 
crime (só eventual infração à ética profissional) se era ilegal ou ilícito o interesse, pois a 
ilegitimidade deste é incompatível com o prejuízo que o tipo requer (no mesmo sentido: H. 
Fragoso, Lições D. Penal, 1965, parte especial, IV/1265; Magalhães Noronha, D. Penal, 
1979, IV/431). b. Patrocínio que lhe é confiado. Exige-se que exista um mandato, escrito 
ou verbal, gratuito ou oneroso ou mesmo por nomeação do juiz (ad hoc, dativo etc.). c. 
Em juízo. A ação deve ser praticada em causa judicial, seja cível ou penal".  
O mesmo autor assevera mais adiante tratar-se de crime material que só se consuma 
"com o efetivo prejuízo causado pela traição". 
No caso, a denúncia não descreveu, sequer sucintamente, o prejuízo que porventura 
experimentou a reclamante. 
Os fatos foram assim narrados na inicial penal: 
"Segundo consta do apuratório policial anexo, a denunciada, na qualidade de advogada 
de Maria Aparecida Tavares de Moura, ingressou com reclamação trabalhista em face de 
Lucilene de Souza Magalhães, sendo a referida ação distribuída em 08 de março de 
1994. 
Em audiência realizada no dia 23 de março seguinte, à instância do Juiz Presidente da 
J.C.J. de Pesqueira, a denunciada afirmou não ser advogada de nenhuma das partes, 
que estava apenas intermediando um acordo. 
A reclamada, ouvida na Polícia Federal, declarou que procurara a denunciada para que 
esta verificasse os direitos trabalhistas de Aparecida, a fim de que a mesma pudesse 
entrar com uma ação trabalhista para que os cálculos dos valores a serem recebidos 
fossem realizados em juízo. 
Vê-se, assim, que, ao patrocinar a reclamação trabalhista representando a empregada, a 
denunciada, na realidade, estava defendendo os interesses da patroa, amoldando-se sua 
conduta ao tipo previsto no art. 355 do Código Penal" (fls. 16/17). 
Ora, a denúncia, sob pena de inépcia, deve descrever o crime, evidenciando todos os 
elementos do tipo. A conduta atribuída à paciente, da forma como está descrita acima, é 
atípica. 
Nesse sentido opinou o MPF, em substancioso parecer da lavra do Dr. Eduardo Antônio 
Dantas Nobre, cujos fundamentos transcrevo: 
"À paciente restou imputado o ilícito capitulado no art. 355, caput, Código Penal, que 
consiste em trair, como advogado ou procurador, interesses cuja defesa o agente se 
comprometeu a patrocinar em juízo. 
Muito embora não esteja subordinado à existência de um mandato formal, o delito em 
comento, que é próprio do advogado, requesta, para a sua consumação, o patrocínio de 
uma causa definitivamente confiada ao agente e por ele aceita. 
Doutra parte, estando o núcleo do tipo expresso pela forma verbal trair, torna-se 
necessário que a parte, detendo um interesse legítimo, venha a experimentar, 
posteriormente, um prejuízo econômico ou moral, em virtude de uma atuação traiçoeira, 
insincera ou mesmo descomprometida do agente, o qual, na defesa que se obrigou a 
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fazer em juízo, comporta-se de modo a frustrar o resultado que lhe cabia perseguir. 
É dizer: a infração patrocínio infiel, como definida pelo tipo insculpido no art. 355, caput, 
Código Penal, só se consuma com o   prejuízo   efetivamente   experimentado  pela   
parte,   não   se contentando a norma incriminada, portanto, com a mera probabilidade da 
sua ocorrência. 
Na utilíssima obra Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial (Editora Revista dos 
Tribunais, 5ª ed., São Paulo, 1995, p. 3337), cuja autoria coube a Alberto Silva Franco e a 
outros seis estudiosos da matéria, restou consignado: 
'É elemento do tipo o prejuízo do interessado. 
Aliás, o verbo trair já o indica; a lei, porém, acentuou a presença do dano, para dizer que 
há de ser efetivo. Como escreve Sabatini: Deve, porém, verificar-se um dano, um prejuízo 
aos interesses, como conseqüência da conduta infiel. Se não se verifica nenhum prejuízo 
na esfera dos interesses que, no processo, a parte faz valer, não se tem o delito em 
questão. Portanto, o verificar-se o evento nocivo é um elemento constitutivo do crime, 
com o qual ele se aperfeiçoa, não bastando a simples possibilidade de prejuízo'. 
Entendimento em destaque que, como observam os autores da obra citada, inspira-se no 
pensamento de Magalhães Noronha, conta, ainda, com a adesão de Damásio Evangelista 
de Jesus, para quem o prejuízo, que 'pode ser material ou moral, deve ocorrer no curso 
do processo' (cfr. in Código Penal Anotado, ed. Saraiva, 4ª ed., 1994, p. 916), e de 
CELSO DELMANTO, que inclui, entre os elementos constitutivos do tipo inscrito no art. 
355, caput, Código Penal, um '...prejuizo concreto e não potencial...' (cfr. in Código Penal 
Comentado, ed. Renovar, 3ª ed., Rio de Janeiro, 1991, pp. 545/546). 
Projete-se: se a denúncia, a teor das normas insertas nos arts. 41 e 43, I, Código de 
Processo Penal, deve descrever o delito, evidenciando todos os seus elementos 
tipológicos, cabia ao seu subscritor, com exclusão de qualquer outra conduta, identificar o 
prejuízo   ocasionado   pela paciente, equivalendo a omissão dessa exigência à descrição 
de fato atípico e, conseqüentemente, em ordem a ensejar a rejeição da denúncia. 
Eis a lição da doutrina: 
'É inepta e não deve ser recebida a denúncia que não especifica, nem descreve, ainda 
que sucintamente, o fato criminoso atribuído ao acusado, que seja vaga, imprecisa, 
lacônica. Também  é de ser rejeitada a denúncia que não descreve elemento essencial do 
tipo penal, como  as   expressões  grosseiras  no  crime  de desacato, o sentimento 
pessoal que moveu o agente no delito de prevaricação, a forma de inobservância do 
cuidado objetivo na infração culposa etc. (cfr. Julio Fabbrini Mirabete, in Processo Penal, 
4ª ed., Atlas, São Paulo, 1995, pp. 127/128). 
Os arts. 41 e 43 tratam dos requisitos que ela deve conter. O último dispõe sobre as 
causas de rejeição da denúncia. O inc. I exige que o fato narrado, na forma do art. 41, 
tenha tipicidade, isto é, corresponda ou se subsuma em um tipo da lei penal. Não é 
mister, entretanto, que esteja provado, pois isso é objeto da instrução (crf. Magalhães 
Noronha, in Curso de Direito Processual Penal, Saraiva, 23ª edição, atualizada, 1995, p. 
27. - Grifos acrescentados). 
Estes excelentes escólios servem de norte para a solução da espécie sub judice, pois, 
sendo o efetivo prejuízo um dos elementos da infração capitulada no art. 355, Código 
Penal, da sua especificação não se devia afastar a denúncia, porquanto é isso o que 
recomendam e querem os preceitos substanciados nos arts. 41, e 43, I, da Lei 
Instrumental Penal. 
Certo, quando suspendeu a audiência, o Juiz do Trabalho, Presidente da Junta de 
Conciliação de Julgamento de Pesqueira, neste Estado, afirmou, fazendo registrar na ata 
hospedada às fls. 11/12 e 34/35, que a paciente, conluiada com Lucilene Magalhães, 
tencionou frustrar a licença gestante a cuja auferição estava titulada a reclamante. 
Todavia, a despeito de plenamente identificável, ante a sua presença entre os informes 
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coletados na esfera policial, esse elemento não entrou nas preocupações do órgão do 
Estado encarregado de propor a ação penal, não se prestando, portanto, para convalidar 
a peça que lhe serve de preâmbulo" (fls. 59/61). 
Com essas considerações, concedo a ordem. 
É como voto. 
 

INQUÉRITO Nº 91-PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Autora: JUSTIÇA PÚBLICA 
Investigado: HERNANDO SIQUEIRA 
 
EMENTA 

Penal. Crime eleitoral. Lesão ao erário público. Publicidade desconforme com o permitido 
no art. 37, § 1º, da CF. Princípio da legalidade. Fato atípico. Inquérito. Arquivamento. 
1. Não identificada qualquer lesão aos cofres públicos na confecção de adesivos 
promocionais em favor de prefeito na distribuição de alimentos doados pelo Governo 
Federal, não há que falar em crime contra o patrimônio público. 
2. Sendo tal publicação levada a efeito em período não eleitoral, incensurável o parecer 
da Procuradoria Regional Eleitoral que afastou a possibilidade de identificar-se na mesma 
prática de crime eleitoral, desautorizada, assim, remessa dos autos àquela Justiça 
especial. 
3. À inexistência de conduta típica penal, acolhe-se o pedido de arquivamento do 
inquérito. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide o Pleno do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria de votos, determinar o arquivamento 
das peças dos elementos de investigação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma 
do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 28 de junho de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Atendendo a expediente da lavra da Exma. 
Procuradora Regional da República, datado de 04.08.93, onde se noticia que o então 
Prefeito do Município de Abreu e Lima teria se utilizado de expediente eleitoreiro, ao 
distribuir gêneros alimentícios doados pelo Governo Federal, instaurou-se o presente 
inquérito, por força da Portaria de fls. 02. Às fls. 93 a 94, encontra-se presente a 
Promoção nº 015/95, onde a Exma. Procuradora Regional da República, após afirmar a 
existência do fato que deu ensejo ao presente inquérito (distribuição de gêneros 
alimentícios doados pelo Governo Federal com publicidade desconforme com o  permitido 
no art. 37, § 1º, da Carta Magna - adesivo onde constava: "Prefeitura de Abreu e Lima. 
Administração com participação. Prefeito. Hernando Siqueira. Secretaria do Trabalho e 
Ação Social - PE"), não identificou em tal conduta, nem a prática de delito eleitoral, 
atendendo não ocorrer tal fato em período de eleição, nem, igualmente, crime contra a 
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Administração Pública, atendendo ter restado provado não ter havido uso irregular por 
parte do investigado do dinheiro público. 
Considerando atípica a conduta, pede o Parquet o arquivamento do presente inquérito. 
Determinei que se pusessem em mesa os presentes autos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Em comentário ao art. 37, § 1º, da 
CF/88, que estabelece que a publicidade dos atos, programas, serviços e campanhas dos 
órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não 
podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos, sob pena, nos precisos termos do § 2º do referido 
artigo, da nulidade de tal ato e punição da autoridade responsável, nos termos da lei, 
Cretela Júnior, em seus Comentários à Constituição de 1988, distingue a publicidade, 
como ato essencial para a validade do ato administrativo, da publicidade no sentido de 
propaganda ou promoção de realizações governamentais, para o grande público, com 
finalidades políticas. 
Sobre a matéria, Pinto Ferreira, em seu Comentários à Constituição Brasileira, afirma que 
tal dispositivo tem eficácia e é dotado de sanção, pois "o dinheiro público gasto com 
publicidade, contraditando texto, será caracterizado como ato de improbidade". 
Sendo um dos princípios que norteiam o Direito Penal o da legalidade, não há falar crime 
em conduta encontrada atípica, ou seja, não definida em lei anterior como ilícito penal. É 
a hipótese. Afirmado inicialmente que os adesivos encontrados em sacos de alimentos 
(feijão) doados pelo Governo Federal através da Prefeitura Municipal de Abreu e Lima, e 
onde se fazia publicidade indevida do investigado Hernando Siqueira, à época prefeito 
daquela municipalidade, provado restou que quem encomendara tais adesivos não fora o 
mesmo, nem a Prefeitura, ou qualquer órgão público municipal arcara com qualquer 
despesa na confecção dos mesmos. Crime contra a Administração Pública não se 
identificou. Igualmente, por não ser período eleitoral, não perfez tal conduta qualquer 
crime de natureza eleitoral. Finalmente, inexistindo lei que regulamente como penalmente 
ilícita publicidade promovida em desconformidade com o estabelecido no art. 37, § 1º, da 
CF, impõe-se concluir pela inexistência de crime na conduta atribuída ao investigado, 
conforme se apresentou à Exma. Procuradora Regional da República. 
Pelo arquivamento do inquérito. 
É o meu voto. 
 

INQUÉRITO Nº 121-PE 

Relator: O SR.  JUIZ CASTRO MEIRA 
Autora: JUSTIÇA PÚBLICA 
Indiciado: MANOEL BEZERRA DE LIMA 
Advogados: DRS. RICARDO JOSÉ BURIL DE MACÊDO E OUTROS (INDICIADO) 
 
EMENTA 

Processual Penal. Competência. Ex-Prefeito. Desvio, quando à frente do Executivo 
Municipal, de verbas repassadas pelo MAS - Ministério da Ação Social. Súmula 133 - 
TFR. 
- Nos termos da Súmula nº 133, do extinto Tribunal Federal de Recursos, é do Tribunal de 
Justiça do Estado a competência para processar e julgar aquele sobre quem pesa a 
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acusação de ter, quando Prefeito Municipal, desviado verbas repassadas pelo Ministério 
da Ação Social - MAS. 
- Precedentes. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, em preliminar, reconhecer a competência da Egrégia Justiça Comum 
Estadual para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos ao col. 
Tribunal de Justiça de Pernambuco, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 7 de fevereiro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: O Ministério Público Federal denuncia de Manoel 
Bezerra de Lima como incurso nos artigos 171, 312, 315, 71 e 69 do Código Penal 
Brasileiro, e no Decreto-lei nº 201/67, art. 1º, II, IV e XI. 
Relata o Parquet ter o denunciado, quando Prefeito do Município de Primavera, interior 
deste Estado, adotado conduta à frente do Executivo absolutamente incompatível com as 
normas norteadoras da Administração Pública. O comportamento reprovável incluiria 
desvio de verbas do MAS - Ministério da Ação Social, originariamente destinadas a 
emprego nas áreas de educação e saúde, mas afinal utilizadas em variados usos outros, 
não previstos, e cujo principal ponto em comum seria a essência eleitoreira. 
Notificado, o acusado ofereceu resposta (fls. 220/237). Expõe as preliminares de 
incompetência desta Corte, apontando o feito como devendo tramitar no Egrégio Tribunal 
de Justiça de Pernambuco; de inépcia da denúncia, em face dos substratos legais 
invocados pelo Ministério Público Federal e de "prescrição do crime de emprego irregular 
de verbas públicas" (fls. 3). 
No mérito, após análise dos elementos probatórios, alega inexistente a prática dos crimes 
que lhe são imputados. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Merece acolhimento a preliminar de 
incompetência desta Corte para processar e julgar o presente feito. 
A questão já esteve sob exame do Col. Supremo Tribunal Federal no HC 55.074-CE, com 
a seguinte ementa: 
"HC. Competência. É da competência da Justiça do Estado o processo e julgamento de 
Prefeito acusado de ter se apropriado de verba oriunda do Ministério da Educação e 
Cultura, destinada, em virtude de convênio, à construção de escola do Município com 
quatro salas de aulas. Anulação de sentença condenatória, proferida por Juiz Federal de 
Recursos, que lhe deu provimento em parte. 
- Remessa dos autos à Justiça Comum. Ordem deferida". 
(HC 55074-CE, STF, julg. 31.05.77. Rel. Min. Leitão de Abreu, RTJ, vol. 82, p. 378.). 
Consulte-se o teor da Súmula nº 133 do extinto Tribunal Federal de Recursos:  
"Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar Prefeito Municipal acusado de 
desvio de verba recebida em razão de convênio firmado com a União Federal".  
Seguindo a orientação assim traçada, vêm decidindo os Tribunais de forma harmônica 
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com a pretensão da defesa. Vejam-se os seguintes julgados, do col. Superior Tribunal de 
Justiça:  
"Conflito de Jurisdições. Constitucional e Processual Civil. Prefeito Municipal. Desvio de 
verba federal já incorporada ao patrimônio municipal. Competência da Justiça Comum 
Estadual, uma vez que o Tribunal de Justiça é o juiz natural do Prefeito Municipal (CF, art. 
29, VIII. Súmula 133/TFR). Precedentes." 
(CC 5.281-RS, Rel. Min. Adhemar Maciel, j. em 02/12/93, DJ de 07/02/94.). 
Na edição de 23/10/95 do Diário da Justiça, verifico que tal posicionamento tem sido 
reiterado na jurisprudência da Corte Especial, como se pode verificar pelo teor das 
seguintes ementas:  
"Conflito de competência.  Ação penal. Prefeito Municipal.  Desvio de verbas federais. 
 - Ainda que federais as verbas ditas malversadas por Prefeitos, quando alocadas aos 
Municípios passam a integrar o patrimônio desta unidade da Federação, devendo, ipso 
factu, serem apurados tais delitos pela Justiça Comum. 
 - Competência, in casu, do Tribunal de Justiça do Estado-membro em virtude de 
privilégio de foro denunciado".  
(CC nº 12.577/RS, Rel. Min. Cid Flaquer Scartezzini, STJ, DJ. 23.10.95, p. 35604). 
"Processo Penal. Prefeito Municipal. Desvio de verbas federais conveniadas. 
- Competência. Tradicional jurisprudência dos tribunais superiores, ora adotada pelo STJ, 
sobre competir tal ação penal à Justiça Estadual, hoje a seus Tribunais de Justiça (CF. 
art. 29, VIII)".  
(CC. nº 12.578-RS, Rel. Mim. José Dantas, STJ, DJ. 23.10.95, p. 35604). 
"Conflito negativo de competências. Constitucional e Processual Civil. Ex-Prefeito 
Municipal. Desvio de verba federal, já incorporada ao patrimônio municipal. Competência 
da Justiça Comum Estadual, uma vez que o Tribunal de Justiça é o juízo natural do 
Prefeito Municipal (CF, art. 29, VIII, Súmula 133/TFR). Precedentes".  
(CC Nº 13442-RS, STJ, Rel. Min. Adhemar Maciel, DJ. 23.10.95, pp. 35608/35609). 
No mesmo diapasão posicionam-se os seguintes julgados, dos TRFs - 1ª e 4ª Regiões: 
"Processo Penal. Competência. Prefeito Municipal. Desvio de verba de convênio. Súmula 
133 do TFR. 
1. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar Prefeito acusado de desvio de 
verba recebida em razão de convênio firmado com a União Federal. 
2. Reconhecida a incompetência do TRF da 1ª Região para conhecimento da matéria, 
com recomendação de ser o feito remetido ao Egrégio TJ do Piauí, competente para o 
deslinde da causa. 
3. HC provido parcialmente". 
(RHC 29.168-PI, Rel. Juíza Eliana Calmon, TRF-1ª Região, Rel. p/ Ac. Juiz Gomes da 
Silva, j. em 23/11/94, DJ de 16/02/95.). 
"Constitucional. Processo Penal. Competência em face de privilégio de função. Prefeito 
Municipal. 
1. É competente a Justiça Estadual para o julgamento de Prefeito, em caso de 
apropriação ou desvio de verba repassada pelo Governo Federal, mediante convênio, à 
Prefeitura, para execução de obra ou serviço de peculiar interesse do Município 
(Constituição Federal, art. 29, inc. VIII). 
2. Remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí".  
(INQ 26.201-PI, TRF-1ª Região, Rel. Juiz Aloísio Palmeira, j. em 15/12/94, DJ de 
27/03/95.). 
"Processo Penal. Competência. Crime cometido por Prefeito Municipal. Apropriação de 
verbas federais destinadas ao Município. Súmula 133 do TFR. 
1. Pacificou-se a jurisprudência quanto à competência dos Tribunais Regionais Federais 
para processar e julgar Prefeitos, quando cometerem crimes da competência da Justiça 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Federal. 
2. Desvio de verbas federais entregues ao Município não se constitui em crime contra a 
União, porque as dotações orçamentárias, sejam por receitas específicas ou cotas de 
participação, integram-se na contabilidade do Município, o qual passa a figurar como 
lesado (precedente sumulado). 
3. Reconhecida a incompetência deste Tribunal Federal". 
(INQ 26.024-PI, TRF - 1ª Região, Rel. Juiz Jirair Meguerian, j. em 15/12/94, DJ de 
16/02/95.). 
"Questão de Ordem. Desvio de verba recebida da União Federal. Competência da Justiça 
Comum Estadual. 
1. A teor da Súmula nº 133, do extinto TFR, compete à Justiça Comum Estadual 
processar e julgar Prefeito Municipal, acusado de desviar verba recebida através de 
acordo ou convênio firmado com a União Federal. 
2. Declinada a competência para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para onde 
devem os autos ser remetidos". 
(INQ 32.719-SC, TRF-4ª Região, Rel. Juiz Paim Falcão, j. em 12/05/93, DJ de 23/06/93.) 
"Constitucional. Competência. Verba da União Federal repassada ao Estado por 
convênio. CF, Art. 109, Inc. I. 
É da competência da Justiça Estadual o processo e julgamento por crime praticado em 
razão de verba repassada a título de convênio ao Estado ou Município." 
(QUO 5.611-PR, TRF-4ª Região, Rel. Juiz Vladimir Passos de Freitas, j. em 24/03/93, DJ 
de 05/05/93.) 
"Questão de Ordem. Ação Penal. Prefeito. Desvio de verba recebida da União Federal. 
Competência da Justiça Estadual. 
1. A teor da Súmula nº 133 do extinto TFR compete à Justiça Comum Estadual processar 
e julgar prefeito municipal, acusado de desviar verba recebida através de acordo ou 
convênio firmado com a União. 
2. Questão de ordem acolhida para declinar a competência para o Tribunal de Justiça de 
Santa Catarina, para onde deverão os autos ser remetidos". 
(APN 9.014-SC, TRF-4ª Região, Rel. Juíza Tânia Terezinha Cardoso Escobar, j. em 
01/07/94, DJ de 03/08/94.) 
Não destoa dessa orientação o posicionamento que vem sendo prestigiado neste 
Tribunal. Ao acolher Questão de Ordem no Inquérito nº 151 - PE, em que era indiciado 
Antônio de Souza Filho, Prefeito de Iguaracy, neste Estado, Relator o ilustre Juiz Ridalvo 
Costa, o Plenário desta Corte, por unanimidade, determinou a remessa dos autos à 
Procuradoria de Justiça do Estado, em decisão assim ementada: 
"Processual Penal. Questão de Ordem. Prefeito Municipal. Desvio de verba pública. 
Competência. 
 -  'Compete à Justiça Estadual processar e julgar Prefeito Municipal acusado de desvio 
de verba recebida em razão de convênio firmado com a União Federal' - Súmula nº 133 
do ex-TFR. 
- O desvio de verba conveniada atinge apenas o patrimônio do donatário, no caso, o 
Município de Iguaracy. 
- Retorno dos autos ao  Ministério Público Estadual".  
Naquela oportunidade, o voto condutor reportou-se à  manifestação do Egrégio Supremo 
Tribunal Federal sobre a matéria suso-invocada, assim fundamentando a sua adesão 
àquele precedente:  
"Isto porque o convênio nada mais é do que uma doação de verba com destinação 
determinada. Se o Prefeito dela se apropria, estará lesando os cofres municipais e não os 
da União, que não estará obrigada a repor as verbas desviadas. 
E mais, é o Município e não a União que poderá exigir que o Prefeito reponha os valores 
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aos cofres municipais. 
 No caso em apreço, a verba já se havia incorporado à receita e ao patrimônio do 
Município, único ente lesionado. 
O desvio de verba conveniada atinge tão-somente o patrimônio do donatário e não o do 
doador, no caso, a União".  
A hipótese aqui tratada é análoga à referida naquele julgamento, com a única diferença 
de que a verba federal, no caso presente, é oriunda do Ministério da Ação Social, 
enquanto no precedente se tratava de recursos do Ministério da Educação. 
Pelo exposto, em preliminar, sou pelo reconhecimento da incompetência desta Corte para 
processar e julgar o feito, com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado de Pernambuco. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 48.016-PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Impetrante: DJAIR DE ANDRADE LIMA 
Impetrado: PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
Advogado: DR. DJAIR DE ANDRADE LIMA 
 
EMENTA 

Constitucional. Mandado de Segurança. Concurso para o cargo de Juiz Federal 
Substituto. Ausência de reserva de vagas destinadas aos candidatos portadores de 
deficiência física, aprovados no certame. 
- O disposto no artigo 37, VIII, da Constituição Federal, é regra de eficácia contida, 
necessitando, portanto, de lei específica que a regulamente no âmbito do Poder 
Judiciário. 
- O art. 5º, § 2º, da Lei 8.112/90, embora trate da matéria, não define os critérios de 
admissão, no serviço público, dos portadores de deficiência física. 
- A regra para preenchimento de cargo de Magistrado está prevista no art. 93, caput e 
inciso I, da Constituição Federal, segundo a qual o princípio que preside a realização de 
concurso para o ingresso na carreira da Magistratura é o da ordem de classificação. 
- Mandado de Segurança que se denega. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
denegar a segurança, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 28 de junho de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Djair de Andrade Lima, candidato inscrito no III 
concurso público para provimento do cargo de Juiz Federal Substituto da 5ª Região, 
impetra o presente mandado de segurança contra ato do Presidente deste Egrégio 
Tribunal, que não determinou a reserva de vagas a serem preenchidas por deficientes 
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físicos no mencionado concurso, conforme preceitua o art. 37, inciso VIII, da vigente 
Constituição Federal, c/c o art. 2º, caput, parágrafo único  e inciso III, alíneas "c" e "d", da 
Lei 7.853/89 e artigo 5º, § 2º, da Lei 8.112/90. 
Indeferida a liminar por se encontrar ausente a fumaça do bom direito, peticionou o 
impetrante requerendo a redistribuição do feito, face ter o Relator do presente writ 
também relatado o processo administrativo intentado com o mesmo objetivo, o qual foi 
indeferido. Requereu, ainda, na mesma oportunidade, a juntado do referido PA aos 
presentes autos e a não publicação dos atos processuais em defesa de sua intimidade, 
com base no inciso LX, do art. 5º, da CF/88. 
Determinei apenas a juntada por linha do processo administrativo. 
Notificado para prestar as informações de estilo, o Exmo. Sr. Juiz Presidente alegou, em 
síntese, que o dispositivo constitucional invocado pelo impetrante carece ainda de 
regulamentação para ter plena eficácia e que a Lei 8.112/90 não define claramente o 
conceito de "deficiente físico" nem determina o alcance desta expressão. 
Com vista dos autos, o representante do Ministério Público Federal opinou pela extinção 
do processo, sem julgamento do mérito, tendo em vista a inépcia da inicial e a realização 
da primeira prova do concurso em 26.03.95. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Através deste mandamus, insurge-se o 
impetrante contra ato deste Tribunal, que, no edital do III concurso para provimento do 
cargo de Juiz Federal Substituto, não determinou a reserva de vaga em favor de 
deficiente, tudo conforme preceitua o art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal, c/c o art. 
2º, caput, parágrafo único e inciso III, alíneas "c" e "d", da Lei nº 7.853/89 e o artigo 5º, 
parágrafo 2º, da Lei nº 8.112/90. 
Como bem salientou o eminente Presidente desta Corte, Juiz Lázaro Guimarães, em suas 
informações, de fls. 13, o artigo 37, VIII, da Constituição Federal, é regra de eficácia 
contida e, nesta qualidade, necessita da existência de lei específica que a regulamente, o 
que não ocorre no âmbito do Poder Judiciário. 
Por outro lado, o prescrito pelo art. 5º, § 2º, da Lei nº 8.112/90, embora trate da matéria, 
não define os critérios de admissão, no serviço público, dos portadores de deficiência 
física. 
Ademais, entendo, diferentemente do que afirma o impetrante, que o ingresso na carreira 
da Magistratura encontra-se norteado pelo art. 93, caput e inciso I, da Constituição 
Federal, que assim estabelece: 
"Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o 
Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: 
I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de Juiz Substituto, através de concurso 
público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em 
todas as suas fases, obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação". 
Como se dessume do dispositivo legal acima transcrito, o princípio que preside a 
realização de concurso para o ingresso na carreira da Magistratura é o da ordem de 
classificação. 
Com estas considerações, denego a segurança. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 48.668-PB 
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Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Impetrante: TELMIR BARROS DA SILVA 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA-PB 
Advogado: DR. WILLEMBERG DE ANDRADE SOUZA (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Ensino superior. Perda das matrículas prévia e definitiva por motivo de 
saúde. Concessão da segurança. 
l. É de assegurar-se ao vestibulando que lograr êxito no exame vestibular o direito a 
efetivar suas matrículas prévia e definitiva, por ser a educação direito de todos e dever do 
Estado, em consonância com dispositivo constitucional. 
2. Segurança concedida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide o Pleno do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade de votos, conceder a segurança, 
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: Insurge-se o presente mandado de segurança 
contra despacho do MM. Juiz Federal da 2ª Vara-PB, proferido em mandado de 
segurança originário, que denegou, liminarmente, pedido de matrícula prévia e definitiva 
do impetrante, no curso de Ciências Contábeis da UFPB. 
Aduz o impetrante em sua exordial que, tendo se submetido ao Concurso Vestibular de 
1995, curso de Ciências Contábeis, junto à Universidade Federal da Paraíba, foi 
classificado para o 1º período do ano letivo, ocorrendo que foi designado o período de 06 
a 10 do mês de março para a matrícula prévia dos aprovados nos 1º e 2º períodos e 
apenas o horário de 18:00 às 21:00 horas, do dia 09 de março/95, para a matrícula prévia 
dos candidatos aprovados no 1º período dos cursos de Nutrição e Ciências Contábeis. 
Entretanto, alega que, exatamente nos dias 09 e 10 de março/95, esteve acometido de 
doença (C.I.D. 05.8/2), que o impossibilitou de efetuar sua matrícula na CODESC da 
UFPB. Diz que requereu ao Sr. Pró-Reitor de Graduação daquela Instituição, no dia 
17.03.95, a fim de que lhe fosse concedido novo prazo para efetuação de sua matrícula, 
que indeferiu, restando como resposta a publicação de novo edital da Universidade, 
convocando novos candidatos à matrícula, decorrente de vagas de alunos desistentes. 
Elenca como fumus boni juris o fato de ter sido aprovado no Concurso Vestibular e em 
precedentes jurisprudenciais transcritos e como periculum in mora a iminência de perder o 
direito de freqüentar o curso, conquistado mediante aprovação em concurso vestibular. 
Vislumbrando os requisitos necessários à concessão da medida, deferi a liminar 
requerida. 
A autoridade apontada como coatora presta suas informações às fls. 53. 
A UFPB, na qualidade de litisconsorte necessária, pede pela denegação da segurança, 
argumentando que, ao inscrever-se no concurso, o candidato "adere" às normas 
estabelecidas pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, no 
presente caso, através da Resolução 15/94 e do Edital nº 01/95; que o candidato não 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

exerceu seu direito de nomear um procurador, para, em seu nome, efetuar a aludida 
matrícula, conforme previam a Resolução e o Edital; que o candidato, no ato da inscrição 
(art. 5º da Resolução), aceita as condições estabelecidas na Resolução e no Edital, 
dentre elas, o comando do item 10, que assevera que "perderá o direito à matrícula o 
candidato que não fizer a matrícula prévia" e, finalmente, que foi dada uma segunda 
oportunidade para todos os retardatários efetuarem sua matrícula, o que se deu no dia 
10.03.95, das 14:00 às 18:00 horas. 
A Procuradora Regional da República, em seu parecer, pugna pela concessão da 
segurança, por entender bem demonstrados o perigo da demora e a aparência do bom 
direito. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Noticia-se, nestes autos, que foi 
ajuizada uma ação mandamental perante o MM. Juiz Federal da Paraíba, objetivando-se 
assegurar ao impetrante as suas matrícular, prévia e definitiva, no curso de Ciências 
Contábeis, junto à Universidade Federal da Paraíba, matrícula esta que ele, impetrante, 
não pôde levar a efeito na data certa por questão de saúde. Restou indeferida a liminar, 
razão por que se impetrou o presente mandamus, tendo sido deferida a mesma. 
Estabelece a Constituição Federal, em seu art. 205, ao cuidar dos direito sociais, que a 
educação é direito de todos e dever do Estado. 
Sem sentido negar-se a um estudante que, enfrentando o certame do Vestibular 
conseguiu o direito ao ingresso na Universidade, suas matrículas, em razão, tão-só, do 
mesmo não poder comparecer para efetivá-la quando na data aprazada, em razão de 
questões de ordem de saúde. 
Tratasse, o caso, de não ter o impetrante comparecido para a realização da prova do 
Vestibular, poderia até se questionar sobre a justa causa alegada, mas a hipótese é 
exatamente de ausência a atos de matrícula, vale dizer, para o vestibulando que logrou 
êxito em tal exame, um dia de colheita, um dia de vitória. Ademais, a confirmar tal 
alegação, encontra-se nos autos o atestado médico de fls. 25. 
Por tais razões, para confirmar e, inclusive, consolidar a liminar, concedo a segurança.  
É o meu voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 50.408-PB 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Impetrante: AGROINDUSTRIAL TABU LTDA. 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA-PB 
Lit. Pass.: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. ANTÔNIO JOSÉ DANTAS CORREA RABELLO E OUTROS (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Liminar. Imposto de importação. Majoração de alíquota. 
Manifestação do STF pela suspensão da liminar concedida até o trânsito em julgado da 
decisão definitiva. 
- Diante da manifestação do Supremo Tribunal Federal, suspendendo a liminar 
anteriormente concedida, até o trânsito em julgado da decisão definitiva, torna evidente a 
inexistência da aparência do bom direito, necessária para o deferimento liminar. 
- Não se pode conceder a segurança, que pretendia exatamente a concessão liminar em 
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outra ação mandamental, para não criar uma falsa expectativa quanto ao pronunciamento 
sobre o mérito discutido naquela ação. 
- Segurança denegada. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide o Pleno do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, denegar a segurança, na forma 
do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 29 de novembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Trata-se de mandado de segurança contra ato do 
ilustre Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária de João Pessoa - PB, que, em outro 
mandado de segurança, indeferiu liminar onde se pleiteava o desembaraço aduaneiro de 
álcool carburante, sem a cobrança do imposto de importação. Alega a impetrante, nesta 
ação, que o ato impugnado seria ilegal, tendo em vista que teria demostrado 
satisfatoriamente estarem presentes os requisitos necessários à concessão da liminar 
requerida. 
Entende que, para ser exigido o questionado imposto, seria necessária, primeiramente, a 
edição de "lei complementar para viabilizar o exercício da franquia constitucional que 
permite a alteração" de sua alíquota. Alega, também, que o Dec. nº 1.343/94 "não traz em 
seu bojo os motivos que justificariam a majoração da alíquota do imposto", e que a 
permanência do produto no porto até a decisão final na ação mandamental lhe traria 
prejuízo irreparável. 
Estando o Egrégio Tribunal de recesso no mês de julho, a liminar foi deferida pelo 
Presidente desta Corte, o ilustre Juiz Lázaro Guimarães, em atenção a precedente 
jurisprudencial do também ilustre Juiz Ridalvo Costa (fls. 143). 
A autoridade coatora prestou as informações que considerou devidas (fls. 147/150). 
A Fazenda Nacional, na qualidade de litisconsorte passiva, devidamente citada, 
manifestou-se nos autos (fls. 153/164), onde alegou inexistir direito líquido e certo, pois o 
Decreto nº 1.427/95 foi expedido tendo como suporte jurídico o disposto do art. 3º da Lei 
nº 3.244/57, com as modificações introduzidas pelo Decreto-lei nº 2.162/84, e pela Lei nº 
8.085/90, afastando com isso os argumentos de que apenas lei complementar pode 
disciplinar a forma de alteração das alíquotas do imposto de importação, e de sua falta de 
motivação. 
Alegou, ainda, que o fato gerador do imposto de importação é a entrada do álcool 
importado no território nacional, que ocorreu quando já se encontrava em vigor o Decreto 
nº 1.427/95, e não os atos jurídicos anteriores, como o contrato de compra e venda e a 
emissão da guia de importação, sendo portanto cabível a exigência do imposto com as 
alterações da alíquota de 0% para 3%, e de 3% para 20%. 
O Ministério Público Federal opinou pela denegação da segurança, por considerar 
incabível concessão de liminar visando liberação de mercadoria estrangeira, conforme 
inteligência do art. 1º da Lei nº 2.770/56, e que as alterações da alíquota são permitidas 
pelo § 1º do art. 153 da Constituição Federal, quando atendidas as condições legais, não 
exigindo lei complementar. 
Após a manifestação do MPF, foi juntada aos autos cópia de telex emitido pelo Ministro 
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Sepúlveda Pertence, Presidente do Supremo Tribunal Federal, comunicando que deferiu 
pedido para suspender "até o trânsito em julgado" da decisão definitiva, a liminar 
concedida nesta ação mandamental. 
Sem revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Pretende a impetrante concessão liminar, 
que autorize o desembaraço aduaneiro de álcool carburante que foi importado sem a 
cobrança do imposto de importação, negada pelo Juiz Federal de Primeira Instância, em 
outro mandado de segurança. 
Ocorre que veio aos autos manifestação do Colendo Supremo Tribunal Federal, através 
de cópia de telex emitido pelo seu Presidente, Ministro Sepúlveda Pertence, comunicando 
a suspensão da liminar concedida nesta ação mandamental, "até o trânsito em julgado" 
da decisão definitiva. 
Entendo que o mérito desta ação mandamental seria apenas a concessão liminar, como 
prestação cautelar no mandado de segurança impetrado na 1ª Instância. E, assim, a 
decisão definitiva, citada na manifestação do STF, estaria se referindo à decisão naquela 
Instância, posto que não há pronunciamento quanto ao direito pretendido na ação 
impetrada neste Tribunal, mas apenas uma apreciação cautelar dos pressupostos para 
deferimento de liminar. 
Considero que os precedentes jurisprudenciais, sobretudo quando emanados de tribunais 
superiores, constituem fundamento relevante, assim como a doutrina autorizada, 
reconhecida pela comunidade jurídica. Isto não quer dizer que somente se possa 
considerar relevante o fundamento do pedido que esteja escorado na jurisprudência, ou 
na doutrina. Existem situações ainda não levadas a exame do Judiciário, e ainda não 
objeto de atenção dos doutrinadores, que, eventualmente, podem ensejar a impetração 
de mandado de segurança em cuja inicial o impetrante consegue desenvolver bons 
argumentos, capazes de ensejar o deferimento de medida liminar. 
Porém, a manifestação da Corte Maior, cassando a liminar anteriormente concedida, 
torna evidente, ao menos neste momento processual, a inexistência da aparência do bom 
direito, necessária para o deferimento liminar. Diante da manifestação do STF, para não 
criar uma falsa expectativa quanto ao pronunciamento sobre o mérito naquela ação, não 
se pode reconhecer o direito à prestação liminar. 
Pelo exposto, denego a segurança. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 53.136-PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Impetrante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA  AGRÁRIA-INCRA 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA-PE 
Advogados: DRS. FRANCISCO ANTÔNIO R. B. MEIRA E OUTROS (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Mandado de Segurança para atribuir efeito suspensivo a Agravo de 
Instrumento. Incabimento após o advento da Lei nº 9.139/95. 
O uso imoderado do mandado de segurança para atribuir efeito suspensivo a agravo de 
instrumento levou o Congresso Nacional a editar a Lei nº 9.139, de 30 de novembro de 
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1995, acarretando profundas alterações no Código de Processo Civil, dentre as quais a 
interposição do agravo diretamente junto ao Tribunal e a possibilidade do próprio relator 
atribuir efeito suspensivo ao recurso. 
A partir da vigência da referida norma, torna-se incabível a impetração cujo objetivo seja, 
tão-somente, atribuir efeito suspensivo a um recurso que já o possui. 
Indeferimento da petição inicial. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, julgar extinto o 
processo sem julgamento do mérito, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 14 de fevereiro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Cuida-se de mandado de segurança impetrado pelo 
INCRA, visando a atribuir efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto contra 
decisão do MM. Juiz da 2ª Vara Federal-PE, que concedeu liminar em medida cautelar 
ajuizada pela Usina Pumaty S.A, determinando que o impetrante se abstivesse "de propor 
a edição de decreto expropriatório ou de adotar qualquer providência visando à 
desapropriação do imóvel rural descrito na inicial até o julgamento definitivo da ação 
principal que a requerente anuncia que irá propor" (fls. 03/04). 
Alegando a inconstitucionalidade e ilegalidade da decisão atacada, pede liminar neste 
Tribunal para emprestar efeito suspensivo ao agravo interposto. 
Era o que cabia relatar. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Cuida-se de mandado de segurança para 
conferir efeito suspensivo a agravo de instrumento. 
A jurisprudência deste Tribunal já se consolidou no sentido de entender cabível o 
mandado de segurança contra ato judicial flagrantemente ilegal e para evitar dano de 
difícil reparação, assim como para atribuir efeito suspensivo a recurso que não o tenha. 
Entretanto, o uso moderado desse expediente levou  o Congresso Nacional a editar a Lei 
nº 9.139, de 30 de novembro de 1995, acarretando profundas alterações no Código de 
Processo Civil, dentre as quais a interposição do agravo diretamente junto ao Tribunal e a 
possibilidade do próprio relator atribuir efeito suspensivo ao recurso. 
É o que dispõem os arts. 527, II, e 558 do CPC, com a nova redação da Lei nº 9.139/95, 
verbis: 
"Art. 527 - Recebido o agravo de instrumento no Tribunal, e distribuído incontinenti, se 
não for caso de indeferimento liminar (art. 557), o relator: 
I - (...) 
II - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 558), comunicando ao juiz tal 
decisão. 
Art. 558 - O relator poderá, a requerimento do agravante, nos casos de prisão civil, 
adjudicação, remição de bens, levantamento de dinheiro sem caução idônea e em outros 
casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a 
fundamentação, suspender o cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo da 
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turma ou câmara". 
Registro que, como as normas processuais têm aplicação imediata, não importa se a 
decisão agravada foi proferida antes da vigência da Lei. 
A reforma do Código teve por finalidade, exatamente, evitar a proliferação de mandado de 
segurança contra atos judiciais. A reforma introduzida teve esse objetivo, não me parece 
que se deva incentivar essa utilização do mandado de segurança. 
Em conclusão, embora entenda cabível o mandado de segurança contra atos judiciais em 
situações excepcionais, no caso presente, se o mandado de segurança é só para dar 
efeito suspensivo ao agravo de instrumento e se este pode ter efeito suspensivo, penso 
que não é cabível a segurança. 
Isto posto, indefiro a petição inicial, extinguindo o feito sem julgamento do mérito. 
É como voto. 
 

PETIÇÃO Nº 665-RN 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO  
Requerente: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA-RN  
Requerido: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO  
Parte Autora: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Partes Rés: POTENGI INDÚSTRIA AGRO-PECUÁRIA S/A E OUTROS  
Advogados: ILNA GURGEL ROSADO E OUTROS (PARTE A) 
 
EMENTA 

Constitucional e Processual Civil. Bem penhorado em executivo fiscal. Depositário infiel. 
Deputado estadual. Prisão civil. 
- Tratando-se de prisão civil de Deputado Estadual, na condição de depositário infiel de 
bem penhorado, a apreciação do pedido compete ao Juízo onde se processa o executivo 
fiscal, que, afinal, é competente para decretar a prisão, se autorizada pela Casa 
Legislativa, dada a natureza extrapenal da medida restritiva. 
- É que a competência do Tribunal refere-se ao processamento e julgamento a que se 
submete o parlamentar, o que não é o caso. 
 
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, rejeitar a preliminar de prévia 
vista ao Ministério Público Federal, e, por igual votação, determinar a devolução dos autos 
ao Juízo de origem, a quem compete processar o incidente, na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 06 de dezembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Nos autos de execução fiscal movida contra 
Potengi Indústria Agro-Pecuária S/A, o INSS requereu fosse decretada a prisão civil de 
Tarcísio José Ribeiro de Lara Andrade, Diretor-Presidente da empresa, que, na condição 
de depositário do bem penhorado, não fez a apresentação do mesmo no prazo de dez 
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dias, apesar de formalmente intimado para tanto. 
O Juiz Federal considerou-se sem poderes para emitir o decreto prisional, por se tratar de 
Deputado Estadual (CF/88, art. 27, § 1º, c/c art. 53, § 1º; Constituição Estadual do Rio 
Grande do Norte, art. 38, §§ 1º e 5º). 
Entendeu o Magistrado ser de competência deste Tribunal a adoção das medidas 
cabíveis, considerando que a infração ensejadora da prisão foi perpetrada em sede de 
Juízo Federal de Primeira Instância e que os Deputados Estaduais, a teor da Constituição 
do Estado do Rio Grande do Norte, "são submetidos a julgamento perante o Tribunal de 
Justiça do Estado" (art. 38, § 5º). 
Oficiou o Juiz Federal a este Tribunal, remetendo cópia da ação de execução fiscal. Após 
autuação, vieram-me os autos por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): O pedido de prisão do Deputado Estadual 
Tarcísio José Ribeiro de Lara Andrade foi formulado nos autos de ação executiva fiscal, 
em decorrência de não ter apresentado os bens para nova avaliação. 
Como bem salientou o Magistrado, mencionando Pinto Ferreira e outros doutrinadores, a 
imunidade parlamentar assegurada constitucionalmente abrange tanto a prisão penal 
quanto a civil, de sorte que, neste caso, a prisão civil do parlamentar só poderá ser 
decretada com o consentimento de sua Casa Legislativa. 
Entretanto, não estou convencido de que este Tribunal é competente para apreciar o 
pedido de prisão civil ora em questão. 
Oportuna é a lição de Adroaldo Furtado Fabrício, nos Comentários ao Código de 
Processo Civil, ao abordar sobre o tema "depósito judicial: modo de aplicação das 
sanções", in verbis: 
"Antes de penetrar mais a fundo no problema, convém estabelecer, como ponto 
impassível de controvérsia, que é indiferente, para os efeitos de que ora cogitamos, ser o 
depositário um servidor stricto sensu, exercendo em caráter permanente e profissional a 
função, ou um particular especialmente nomeado para desempenhá-la em determinado 
processo (como o devedor investido, no processo de execução, no encargo de depositário 
dos bens penhorados). Em qualquer dos casos, atua ele como órgão auxiliar da Justiça 
(de ofício ou de encargo, conforme se trate da primeira ou da segunda hipótese), e o 
tratamento a ser-lhe dispensado, do ponto de vista que aqui interessa, independe dessa 
distinção. A diversidade de soluções que possa ocorrer só diz respeito a medidas 
administrativas e disciplinares imponíveis ao auxiliar de ofício e inaplicáveis ao de 
encargo, mas o tema é estranho aos aspectos processuais da questão". (Fabrício, 
Adroaldo Furtado. Comentários ao Código de Processo Civil; Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973, volume VIII, tomo III, arts. 890 a 945, Rio de Janeiro: Forense, 1988, p. 
173). 
Quanto à natureza da prisão civil do depositário infiel, com propriedade manifestou-se o 
STF, no julgamento do HC 71038-MG, DJU 13.05.94, p. 11339, no sentido de que "a 
prisão civil, embora medida privativa da liberdade de locomoção física do depositário 
infiel, não tem conotação penal, pois a sua única finalidade consiste em compelir o 
devedor a satisfazer obrigação que somente a ele compete executar. O instituto da prisão 
civil - por revestir-se de finalidade jurídica específica - não ostenta o caráter de pena, eis 
que a sua imposição não pressupõe, necessariamente, a prática de ilícito penal". 
Por conseguinte, não se trata aqui de processamento e julgamento de parlamentar 
estadual. Realmente, dispõe a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte que os 
Deputados Estaduais "são submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça do 
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Estado". Porém, a hipótese em questão não pertine a processar e julgar o Deputado 
Estadual. Entendo que a competência para apreciação do pedido é do Juízo competente 
para decretar a prisão civil, que é o requerente, onde se processa a ação executiva fiscal. 
Assim, o meu voto é no sentido de que o Juízo requerente é competente para decidir 
sobre o pedido de prisão civil do Deputado Estadual Tarcísio José Ribeiro de Lara 
Andrade, na condição de depositário infiel de bem penhorado em ação executiva fiscal 
processada naquele Juízo. 
É como voto. 
 

PETIÇÃO Nº 742-PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Requerente: GALVANI CLEMENTINO SALES 
Requerido: JUIZ RELATOR RIDALVO COSTA 
Parte Autora: JUSTIÇA PÚBLICA 
Parte Ré: GALVANI CLEMENTINO SALES 
Advogados: DRS. MIRZA MARIA PORTO CAMPELO (REQTE.) E  

WALCIDES FERREIRA MUNIZ (PARTE R) 
 
EMENTA 

Execução penal. Regime. Progressão. Procedimento inaplicável ao preso provisório.  Art. 
105 da LEP. 
A trato de prisão processual penal, antes da condenação definitiva, não iniciada a formal 
execução da pena privativa de liberdade, não será admitido o procedimento da 
progressão de regime, vez que ainda não há execução. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, indeferir o pedido, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 7 de março de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator   
                                                  
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Trata-se de pedido de transferência para a 
Penitenciária Agrícola de Itamaracá, vez que, por força do flagrante, o suplicante 
encontra-se preso, provisoriamente, no Presídio Aníbal Bruno.  
Alega o suplicante que, tendo sido condenado a três anos de reclusão em regime semi-
aberto, já cumpriu um sexto da pena que lhe foi imposta. 
A r. sentença ainda não transitou em julgado. 
Em seu parecer, o MPF opinou pelo indeferimento do pedido, porque a Lei de Execução 
Penal não prevê o instituto da execução provisória de sentença condenatória passível de 
reforma, sendo o trânsito em julgado o marco inicial da execução da pena. 
É o relatório. 
 
VOTO 
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O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Trata-se de pedido de progressão do 
regime fechado para o semi-aberto, formulado por preso provisório, cuja sentença 
condenatória ainda não transitou em julgado. 
A Lei de Execução Penal, como sublinhado pelo MPF, não se aplica, no que respeita aos 
regimes de pena, ao preso provisório. Ao contrário, dispõe que: 
"Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o 
réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a 
execução". 
Na doutrina, a lição de Júlio Fabbrini Mirabete nos ensina que: 
"A sentença condenatória transitada em julgado constitui-se no título executório 
necessário e imprescindível ao processo de execução penal". (Execução Penal, p. 271, 
ed. Atlas, 1987). 
"A progressão penal é forma de cumprimento da pena e pressupõe a execução penal, ou 
seja, que a sentença condenatória tenha transitado em julgado". (Execução Penal, p. 283, 
ed. Atlas, 1993). 
No caso, a sentença condenatória ainda não transitou em julgado. 
Com essas considerações, indefiro o pedido. 
É como voto. 
 

RECURSO CRIMINAL Nº 99-PE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Recorrente: JUSTIÇA PÚBLICA 
Recorridos: FABRÍCIO JOSÉ RIBEIRO CAMPOS E CLÁUDIA LOPES SALAZAR 
Advogado: DR. NORMAN SAINT JOHN FELLOWS (RECDO.) 
 
EMENTA 

Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Conhecimento e provimento. 
- Merece reforma o despacho interlocutório que rejeita aditamento à denúncia, quando 
existem fortes indícios contra os denunciados-excluídos. 
- Recurso conhecido e provido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal nº  99-PE, em que são 
partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, à unanimidade, rejeitar a preliminar de intempestividade e, também à 
unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 28 de setembro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: O Ministério Público Federal interpôs recurso 
em sentido estrito contra despacho do Juiz da 2ª Vara da Seção Judiciária de 
Pernambuco, onde excluiu do aditamento à denúncia os acusados Fabrício José Ribeiro 
Campos e Cláudia Lopes Salazar. 
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Recebido o recurso, foram ouvidas as partes recorridas, que apresentaram suas contra-
razões, respectivamente, às fls. 39/40 e 42/44. 
Trasladadas as peças indicadas pela recorrida Cláudia Lopes Salazar, foram os autos 
conclusos ao Juiz. Este, em despacho de fls. 53, manteve a decisão recorrida e 
determinou a subida dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 
Por força de distribuição, foram-me os autos distribuídos com conclusão. 
Vista ao Ministério Público Federal, este apresentou o parecer de fls. 57/61, opinando 
pelo provimento do recurso. 
Peço a inclusão do presente feito em pauta para julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): O defensor de Cláudia Lopes Salazar, 
nas suas contra-razões ao recurso em sentido estrito, interposto pelo Ministério Público 
Federal, suscitou a preliminar de intempestividade do recurso, alegando que o prazo para 
sua interposição, na forma prescrita no art. 588 do CPP, é de 5 (cinco) dias, mas o Dr. 
Procurador da República o apresentou no 9º (nono) dia da sua intimação, pois a intimação 
do Ministério Público ocorreu no dia 09 de agosto de 1994 e só no dia 19 do mesmo mês 
foi a petição com a mesma data junta aos autos. 
O Dr. Juiz, recebendo o recurso em sentido estrito, afirmou ser o mesmo tempestivo (fls. 
09) 
Às fls. 36, vê-se que, em 17 de agosto de 1994, foi aberta "vista" para o Representante do 
Ministério Público Federal e este, no dia 19 de agosto de 1994 - transcorridos 02 dias -, 
apresentou o recurso, conforme "protocolo mecânico". 
Rejeito a preliminar de intempestividade do recurso levantada. 
É como voto em preliminar. 
 
VOTO-MÉRITO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): O recurso em sentido estrito, com 
base no art. 581, I, do CPP, é interposto contra despacho do Juiz da 2ª Vara da Seção 
Judiciária de Pernambuco que excluiu da denúncia os acusados Fabrício José Ribeiro 
Campos e Cláudia Lopes Salazar. 
Ao receber a denúncia de fls. 14, o Juiz declarou que o fazia "porque há fortes indícios da 
prática do crime nela classificado". 
Dois "aditamentos", fls. 32/32A e 33, à denúncia foram apresentados pelo Procurador 
Regional da República. 
Recebendo os "aditamentos", o Juiz fê-lo apenas em relação aos denunciados Marcelo 
Dantas Oliveira, Sabino Gomes da Silva Filho, Marta Dantas de Oliveira e Distéfano 
Máximo da Costa, excluindo Fabrício José Ribeiro Campos e Cláudia Lopes Salazar. 
As testemunhas ouvidas pela Comissão de Sindicância referem-se à participação dos 
denunciados-excluídos na expedição e aproveitamento dos atestados falsos emitidos para 
justificativa da falta ao trabalho. 
Excluindo da denúncia os referidos acusados, o Juiz frustrou a apuração do envolvimento 
deles nos fatos delituosos. 
Merece, assim, reforma o despacho interlocutório que rejeita aditamentos à denúncia, 
quando existem indícios contra os denunciados-excluídos. 
Meu voto é, pois, julgando procedente o recurso, para reformar a decisão recorrida, na 
parte que excluir do aditamento os acusados Fabrício José Ribeiro Campos e Cláudia 
Lopes Salazar. 
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É como voto. 

 


