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Revista 24 - abril/junho 1996 

AÇÃO PENAL Nº 002-AL  

Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Autora: JUSTIÇA PÚBLICA 
Réus: JOSÉ BANDEIRA DE MEDEIROS E JOSÉ IRISVAL DOS REIS 
Advogado: DR. JOSÉ MOURA ROCHA (RÉUS) 
 
EMENTA 

Penal. Morte do réu. Extinção da punibilidade. Competência residual. 
- A morte do réu enseja o decreto da extinção da punibilidade (art. 108, I, do CP; art. 62 
do CPP). 
- Extinta a punibilidade do denunciado com privilégio de foro por prerrogativa de função, 
cessando a competência residual do Colegiado, devem os autos retornar à Primeira 
Instância para prosseguimento da ação penal quanto aos demais réus. 
 
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, extinguir a punibilidade em 
relação ao réu José Bandeira de Medeiros e determinar a remessa dos autos à Seção 
Judiciária do Estado de Alagoas, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 24 de abril de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: José Bandeira de Medeiros, juntamente 
com José Irisval dos Reis, foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 171, § 3º, 
do Código Penal. 
Tendo em vista que José Bandeira de Medeiros exercia, quando denunciado, o cargo de 
Deputado Estadual em Alagoas, firmou-se a competência originária do extinto Tribunal 
Federal de Recursos, vindo os autos a este Tribunal, com o advento da Constituição 
Federal de 1988. 
Com o silêncio da Assembléia Legislativo de Alagoas quanto ao pedido de licença para 
processar o referido parlamentar, e face ao transcurso do tempo, foi oficiado ao Tribunal 
Regional Eleitoral daquele Estado pedido de informações quanto à continuidade do 
respectivo mandato eletivo, informando aquele Tribunal do falecimento do Sr. José 
Bandeira de Medeiros (certidão de óbito às fls. 619). 
Os autos foram encaminhados ao Ministério Público Federal que, pelo parecer de fls. 
620/622, requereu:   a extinção da punibilidade de José Bandeira de Medeiros, com 
fundamento na disposição inscrita no art. 107, I, do Código Penal, e  o retorno dos autos à 
Seção Judiciária do Estado de Alagoas, para que tenha lugar o prosseguimento da ação 
penal quanto aos demais réus. 
É o relatório. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

 
VOTO 

O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): O documento de fls. 619 
(certidão de óbito), encaminhado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, comprova o 
falecimento do denunciado José Bandeira de Medeiros. 
Aplicável, pois, o art. 62 do Código de Processo Penal, segundo o qual, "no caso de morte 
do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito, e depois de ouvido o Ministério 
Público, declarará extinta a punibilidade". 
Por outro lado, bem salientou o ilustre Procurador Regional da República, Dr. Eduardo 
Antônio Dantas Nobre, que "a jurisprudência, de há muito, firmou o entendimento de que 
uma vez extinta, por qualquer motivo, a punibilidade do réu que tinha privilégio de foro por 
prerrogativa de função, desaparece a competência originária do Colegiado de Segunda 
Instância ou de Instância Superior, devendo os autos, em conseqüência, ser enviados ao 
Juízo de Primeira Instância". (fls. 621). 
Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Federal, declaro extinta a 
punibilidade de José Bandeira de Medeiros e determino o retorno dos autos à Seção 
Judiciária do Estado de Alagoas, para prosseguimento da ação penal quanto ao réu José 
Irisval dos Reis. 
É como voto. 
 

AÇÃO PENAL Nº 009-PB  

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Autora: JUSTIÇA PÚBLICA 
Réus: JOSÉ FERREIRA DA COSTA E JOSÉ DUARTE DOS SANTOS 
Advogados: DRS. NOBEL VITA E OUTRO E MÁRIO MORENO FILHO (RÉUS) 
 
EMENTA 

Processual Penal. Competência. Denúncia contra ex-Prefeito. Desvio de verba federal 
oriunda de convênio. Súmula 133, ex-TFR. 
- É o Município, e não a União, o ente lesionado, sendo atingido, tão-somente, o seu 
patrimônio, e não o da União.  
- Aplicação da Súmula nº 133 do extinto Tribunal Federal de Recursos. Competência da 
Justiça Estadual.    
- Precedentes do TRF 5ª Região. 
- Remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (art. 29, VIII, CF/88). 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Penal nº 009-PB, em que são partes as 
acima mencionadas, acorda o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, declarar a sua incompetência para conhecer da matéria, determinando a 
remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, nos termos do relatório e 
notas taquigráficas constantes destes autos, que ficam fazendo parte integrante deste 
julgado. 
Custas, como de lei.   
Recife, 22 de maio de 1996 (data do julgamento).  
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
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RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: O Ministério Público Federal oferece denúncia 
contra José Ferreira da Costa, ex-Prefeito do Município de Cacimba de Dentro/PB, e José 
Duarte dos Santos, como incursos, respectivamente, nas sanções dos arts. 69, 312 e 315, 
CP, e 29 e 312 do mesmo diploma legal, alegando, in verbis: 
"(...) 2. O primeiro denunciado, na condição de Prefeito, celebrou, em 12 de março de 
1987, com o Ministério da Agricultura, convênio para a execução dos Programas de 
Desenvolvimento de Comunidades Rurais e de Municipalização da Agricultura. Através do 
referido instrumento, aceitou o encargo de desenvolver, em Cacimba de Dentro, um 
Projeto de Lavoura e Horta Comunitária. O objetivo básico do projeto era propiciar aos 
trabalhadores e suas famílias, que viviam nas áreas urbanas e rurais, a possibilidade de 
cultivar, em trabalho conjunto e não assalariado, alimentos básicos e hortaliças, para o 
próprio consumo e para complementação de suas rendas, mediante a venda do 
excedente da produção. 
3. O Ministério da Agricultura cumpriu a obrigação assumida no ajuste. Repassou, em 
abril de 1987, à Prefeitura, a importância de CZ$ 161.000,00 (cento e sessenta e um mil 
cruzados), correspondente a setenta por cento (70%) do total dos recursos prometidos. 
Mas o denunciado José Ferreira não mobilizou os beneficiários do programa, com a 
finalidade de iniciar o plantio de 100 (cem) hectares de feijão, milho e mandioca e, 
também, de 2 (dois) hectares de alface, cenoura, pimentão, tomate, repolho, beterraba e 
coentro. 
4. De acordo com as normas do pacto, as tarefas de cultivo seriam desenvolvidas em 
regime de mutirão, nas áreas públicas escolhidas, inlcusive faixas dos domínios das 
rodovias, bem como nas terras privadas cedidas em comodato. A Prefeitura não poderia 
usar o dinheiro do ajuste no pagamento de remunerações de pessoas encarregadas de 
prestar assistência técnica ou de salários de agricultores selecionados. 
5. O Ministério da Agricultura constatou, em fiscalização realizada, que José Ferreira da 
Costa empregou irregularmente verbas do convênio. Não solicitou a assistência dos 
técnicos da EMATER. Preferiu contratar Carlos Antonio Macedo de Oliveira, pagando 
seus honorários com o dinheiro do ajuste. Pagou, igualmente, os salários de agricultores 
contratados com o dinheiro repassado pelo órgão da União Federal. 
6. Além disso, restou apurado que o primeiro denunciado desviou grande parte dos 
recursos em proveito próprio e de seus familiares. Apropriou-se de todo o material 
adquirido com o dinheiro do convênio e que deveria ser utilizado pelos beneficiários do 
projeto. 
(...) 
9. Apurou-se, ainda, que o segundo denunciado foi o dono da firma José Duarte dos 
Santos - Estivas, Miudezas e Ferragens. A mencionada empresa encerrou suas 
atividades no dia 04 de março de 1985. No entanto, seu proprietário, o acusado José 
Duarte dos Santos, atendendo a pedido do outro réu, alterou, de 1985 para 1987, a data 
constante na nota fiscal de fls. 127. José Ferreira usou o documento falso para provar, na 
prestação de contas da Prefeitura ao Ministério da Agricultura, que adquiriu 
pulverizadores com parte dos recursos do convênio. Pretendeu, assim, encobrir o 
desfalque praticado. (...)"  
Recebida a denúncia em 15 de outubro de 1990, pelo em. Juiz Francisco Cavalcanti, à 
época substituindo-me, foram delegados ao Juízo Federal da Seção Judiciária da Paraíba 
poderes para a integral instrução processual, remetendo-se os autos, por traslado, àquele 
Juízo. 
No decorrer da instrução, o denunciado José Ferreira da Costa apresentou exceção de 
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litispendência, asseverando estar em curso no Tribunal de Justiça da Paraíba ação 
criminal idêntica à que ora se apresenta. Autuada em apartado, foram solicitadas 
informações àquela Eg. Corte. 
Encerrada a instrução processual na Seção Judiciária da Paraíba, vieram aos autos. 
Em face de precedentes deste Egrégio Tribunal quanto à matéria, e na forma do art. 6º da 
Lei nº 8.038/90, aplicada aos Tribunais pela Lei nº 8.658/93, peço a inclusão do feito na 
pauta de julgamentos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Esta Egrégia Corte já se pronunciou 
quanto a sua incompetência para processar e julgar o presente feito. 
A questão, em recente julgado, teve acórdão assim ementado: 
"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 
acusação de ter, quando Prefeito Municipal, desviado verbas repassadas pelo Ministério 
da Ação Social - MAS. 
- Precedentes". 
(Inq nº 121-PE, TRF 5ª R., Rel. Juiz Castro Meira, Pleno, un., j. 07.02.96). 
Em brilhante voto proferido, o eminente Relator, Juiz Castro Meira, elenca inúmeros 
julgados que corroboram a tese ali defendida. 
Peço ao mesmo licença para valer-me de acórdãos trazidos à consideração naquela 
oportunidade, os quais transcrevo a seguir: 
"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 nº 55.074-CE, STF, Rel. Min. Leitão de Abreu, 2ª Turma, un., j. 31.05.77, RTJ 
82/378). 
"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, ipsu 
factu, ser 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, STJ, Rel. Min. Cid Flaquer Scartezzini, DJU 23.10.95, p. 35.604). 
"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 
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). 
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3. Reconhecida a incompetência deste Tribunal Federal". 
(Inq nº 26.024-PI, TRF 1ª R., Rel. Juiz Jirair Meguerian, j. 15.12.94, DJU 16.02.95). 
E, finalmente, outro precedente deste próprio Colegiado: 
"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". 
(Inq nº 151-PE, TRF 5ª R., Rel. Juiz Ridalvo Costa, Pleno, un., j. 27.09.95, DJU 10.11.95). 
Assim, tem-se aqui hipótese análoga àqueles julgamentos, apenas diferindo na origem 
das verbas federais, nesta do Ministério da Agricultura, e os demais do Ministério da Ação 
Social e do Ministério da Educação. 
Diante do exposto e com base nos precedentes supra, declaro a incompetência deste 
Egrégio Tribunal para conhecer da matéria, determinando a remessa dos presentes autos 
ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Paraíba e, da mesma forma, a remessa dos 
autos da exceção de litispendência apresentada. 
É como voto. 
 

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 246-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Autor: ÊNIO SILVA FEITOSA 
Ré: FAZENDA NACIONAL 
Advogada: DRA. NILZA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Ação Rescisória. Violação do art. 334,I, do CPC. Fatos notórios.  
Dispensa de prova.  1. Nos termos do art. 334, I, do Código de Processo Civil, 
independem de prova os fatos notórios.   
2. No caso dos autos, o Magistrado singular julgara improcedente pedido de restituição de 
valores recolhidos a título de empréstimo compulsório sobre veículos por falta de 
apresentação de prova do quantum pago indevidamente. Ocorre que, após a declaração 
de inconstitucionalidade da cobrança da referida exação, o próprio Governo Federal 
estabeleceu, por estimativa, os valores a serem devolvidos. A única prova exigida era a 
de propriedade do veículo no período em que estava em vigor o Decreto-lei nº 2.288/86.    
3. Procedência da rescisória. 
 
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, julgar 
procedente a rescisória, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que integram o presente julgado.   
Custas, como de lei.   
Recife, 18 de abril de 1996 (data do julgamento).      
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
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RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Ênio Silva Feitosa propõe ação rescisória 
contra a Fazenda Nacional, com fundamento no art. 485, V, do CPC (violação a literal 
disposição de lei), pretendendo desconstituir sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara de 
Pernambuco, publicada em 19.01.93.   
A decisão rescindenda julgara improcedente pedido de restituição de valores recolhidos a 
título de empréstimo compulsório sobre veículos, instituído pelo Decreto-lei 2.288/86, por 
falta de apresentação de prova do pagamento.  
Contestando o feito, alega a Fazenda Nacional, em preliminar, carência da ação e inépcia 
da inicial. A primeira, ao argumento de  que o Julgador singular não teria, a rigor, proferido 
sentença de mérito, porquanto reconhecera nos autos a ausência de documento 
indispensável à propositura da ação, tornando incabível a rescisória. A segunda, por falta 
de menção expressa ao dispositivo legal violado.  No mérito, alega que havia evidente 
divergência jurisprudencial à época da prolação da sentença, incidindo, no caso, a 
Súmula 343 do STF.     
Segundo o requerente, a inconstitucionalidade do Decreto-lei nº 2.288/86 já se tornara 
fato público e notório, dispensando a produção de prova, nos termos do art. 334, I, do 
CPC, dispositivo legal violado pelo decisum impugnado. O Parquet opinou pela rejeição 
das preliminares e, no mérito, pela improcedência da ação. Impossível a discussão de 
análise de prova em sede de rescisória, ainda mais quando os autos não haviam indicado 
o dispositivo legal violado (fls. 75).   
Relatei. 
 
VOTO-PRELIMINAR  

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Entendo não merecer acolhida a 
alegada carência de ação, ao argumento de não ter sido proferida sentença de mérito.  
O Magistrado monocrático, às fls. 39/43, julgou improcedente a ação por falta de 
apresentação das provas do quantum pago indevidamente, não por falta de elemento 
indispensável à sua propositura. Ademais, trata-se, sem dúvida, de matéria atinente ao 
mérito da causa.  
Igualmente sem procedência a alegação de inépcia da inicial à míngua de menção ao 
dispositivo legal violado. O autor menciona, expressamente, no item 5 da petição inicial, o 
não atendimento ao disposto no art. 334, I, do Código de Processo Civil, a dispensar de 
prova os fatos notórios. Afasto as preliminares.         
 
VOTO-MÉRITO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): O art. 334, I, do Código de Processo 
Civil, apontado como violado pela decisão rescindenda, tem a seguinte dicção: 
" Art. 334. Não dependem de prova os fatos: 
I - notórios;"  
Comentando o teor do citado dispositivo, anota Theotonio Negrão: 
"Art. 334. 1a. 'A circunstância de o fato encontrar certa publicidade na imprensa não basta 
para tê-lo como notório, de maneira a dispensar a prova. Necessário que seu 
conhecimento integre o comumente sabido, ao menos em determinado estrato social, por 
parcela da população a que interesse' (STJ, 3a. Turma, REsp 7.555 -SP, Rel Min. 
Eduardo Ribeiro, j.30.4.91)".    
O art. 10 do Decreto-lei nº 2.288/86, instituidor do empréstimo compulsório sobre 
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combustíveis, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 11.10.90, 
no julgamento do RE 121.336. Tal decisão deu ensejo à Súmula nº 12 desta Egrégia 
Corte, publicada em 14.10.93.   
A sentença que se pretende desconstituir foi publicada em 19.01.93, transitando em 
julgado em 28.01.93 (fls. 45 e 50). Não havia dúvida, portanto, quanto ao direito à 
restituição dos valores pagos indevidamente, a título da referida exação.   
O requerente apresentou, junto com a inicial, certidão emitida pelo Departamento 
Estadual de Trânsito - DETRAN - PE, comprovando a propriedade do veículo de marca 
Voyage no período de 25.04.88 a 18.09.89 (fls. 11).   
Existem inúmeros precedentes desta Corte, admitindo tão-somente a prova de 
propriedade do veículo como elemento comprobatório do direito pleiteado.   
Entendo ocorrida a violação ao art. 334, I, do CPC, porquanto o próprio Governo Federal 
estabelecera, por estimativa, os valores a serem devolvidos a todos aqueles que tivessem 
consumido combustível no período de vigência do Decreto-lei nº 2.288/86.  
Notório, portanto, o direito do autor à restituição das importâncias recolhidas 
compulsoriamente, a título da exação. O Julgador singular, ao indeferir a pretensão sob o 
argumento de não ter sido apresentada prova do quantum pago indevidamente, deixou, 
sem dúvida, de considerar o dispositivo legal antes referido.   
Tratando-se de matéria pacificada, não há como se admitir a incidência da Súmula 343 do 
STF.   
Julgo procedente a rescisória.   
Assim voto. 
 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5.888-PE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Agravante: BOA ESPERANÇA LUBRIFICANTES LTDA. 
Agravado: DEPARTAMENTO NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS 
Advogados: DRS. BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO E OUTROS (AGRTE.) E  

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES E OUTROS (AGRDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Agravo Regimental em Agravo de Instrumento. Pedido de suspensão de 
decisão denegatória. 
- A suspensão de decisão denegatória nenhum proveito acarreta ao agravante. Por isso, 
em casos excepcionais, admite-se possa o Relator conceder o ato denegado em Primeiro 
Grau, quando, estando presentes os requisitos legais, se cuide de matéria em que a 
jurisprudência do Tribunal se mostre pacífica. Não pode transformar-se essa abertura 
numa regra para todos os casos, sob pena de uma mesma matéria ensejar a repetição 
dos recursos, com perda na qualidade e na celeridade da prestação jurisdicional. 
- Hipótese em que o agravo de instrumento já se acha em pauta para sessão no mês em 
curso, quando a questão poderá ser examinada em profundidade. 
- Agravo regimental improvido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide o Primeira Turma  do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade de votos, negar provimento ao agravo, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
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Recife, 09 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: A agravante interpôs agravo de instrumento contra 
decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da 1ª Vara do Estado de Pernambuco, que 
denegou a liminar em mandado de segurança impetrado contra ato do Sr. Diretor 
Regional do Departamento Nacional de Combustíveis - DNC, contra a proibição do livre 
comércio de combustíveis, para adquiri-lo de qualquer base de distribuição. 
Indeferi a liminar, assinalando que, embora me tenha posicionado em harmonia com a 
tese da agravante, não se trata de hipótese em que se achem presentes os requisitos 
legais e seja tranqüila a jurisprudência desta Corte. 
Inconformada, apresenta agravo regimental. 
Dizendo juntar cópias de liminares concedidas por Juízes desta Corte, argumenta que a 
diversidade de tratamento implica em condenar a agravante a fechar suas portas, pois 
ficará sem condição de competir com os que obtiveram a proteção judicial. Além disso, se 
obtiver a segurança não lhe terá restado mais mercado para trabalhar. 
Mantive a decisão agravada, submetendo o recurso à colenda Turma. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A atual sistemática do agravo de 
instrumento, advinda com a Lei nº 9.139/95, permite que o juiz possa atribuir efeito 
suspensivo à decisão agravada, desde que presentes os seguintes requisitos: "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" (art. 2º, que deu nova redação ao art. 558 do Código 
de Processo Civil). 
No caso, tratando-se de decisão denegatória, sua suspensão seria de nenhum valor. Por 
isso, em casos excepcionais, admito que possa o Relator conceder o ato denegado em 
Primeiro Grau, quando, estando presentes os requisitos supra, se cuide de matéria em 
que a jurisprudência do Tribunal se mostre pacífica. Não pode transformar-se essa 
abertura numa regra para todos os casos, sob pena de uma mesma matéria ensejar a 
repetição dos recursos, com perda na qualidade e na celeridade da prestação 
jurisdicional. 
Diz a agravante que teria juntado "cópias de liminares anteriores concedidas por Juízes 
desse mesmo Regional". Lamento registrar que houve juntada apenas de decisões 
liminares proferidas pelo MM. Juiz Hugo Machado. 
Ainda que me tenha pronunciado de modo favorável à tese da agravante, a meu ver não 
há razão para precipitar-me em deferir o pleito: o agravo já se acha em pauta para o dia 
23 deste mês, quando a questão poderá ser examinada em profundidade. Por outro lado, 
não vejo presente a excepcionalidade que justificaria a imediata concessão da liminar ora 
postulada. 
Assinalo que os argumentos apresentados são do tipo ad terrorem, não exibindo qualquer 
embasamento fático. Na verdade, se a agravante está ameaçada de fechar suas portas 
apenas pela diferença de preço entre as diversas fornecedoras e a base mais próxima, é 
sinal de que suas finanças se acham bastante combalidas por outros motivos. Não por 
culpa do Judiciário. 
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Por todo o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental. 
É como voto. 
 

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 52.733-RN  

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Agravante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF 
Agravados: DESPACHO DE FLS. 85/86 E JUÍZO FEDERAL DA 3ª  VARA-RN 
Advogados: DRS. MARIA CLEIDE GALVÃO DORNELAS E OUTROS (AGRTE.) 
 
EMENTA 

Agravo Regimental. Mandado de Segurança. Liminar indeferida. Verba alimentar. 
Insusceptibilidade de arresto. Despacho mantido. 
- Agravo contra decisão que, em juízo de retratação, determina levantamento pela ré do 
depósito que se questiona. 
- Decisão que atende ao melhor direito, porquanto o valor despendido em favor do ex-
servidor reveste-se de caráter alimentar, por isso insusceptível de arresto. 
- Agravo que se rejeita. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental no Mandado de 
Segurança nº 52733-RN, em que são partes as acima mencionadas, acorda o Pleno do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, rejeitar o agravo regimental, nos 
termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 15 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: A CEF - Caixa Econômica Federal impetra 
mandado de segurança, com pedido liminar, para emprestar efeito suspensivo a agravo 
de instrumento manifestado contra ato do Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária do 
Rio Grande do Norte, deferitório de liminar para liberação de quantia arrestada originária 
de crédito alimentar, em favor de Juraci Antunes de Lima. 
Apresentado o mandamus em janeiro de 1996, encontrando-se o Tribunal em recesso, o 
Senhor Juiz Vice-Presidente da Corte, no exercício da Presidência, lançou a decisão de 
fls. 85/86, indeferindo o pedido liminar. 
Inconformada, a impetrante opôs agravo regimental, com pedido de reconsideração do 
despacho, por entendê-lo injusto. 
O depósito que se pretende arrestar é no valor de R$ 5.880,64 (cinco mil, oitocentos e 
oitenta reais e sessenta e quatro centavos) e originário de remessa feita pela FUNCEF 
(doc. fls. 28). 
Por não encontrar no recurso motivos suficientes para modificar o posicionamento sobre a 
matéria, mantenho a decisão agravada. 
Em mesa para julgamento. 
É o relatório. 
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VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): A decisão do eminente Juiz Nereu 
Santos, Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência, tem o seu ponto 
fundamental no seguinte trecho, verbis: 
"Entendo que o MM. Juiz a quo, ao modificar o anterior entendimento e determinar, em 
juízo de retratação, o levantamento pela ré do depósito que se questiona, agiu 
acertadamente, vez que os valores despendidos em nome da FUNCEF pela ex-servidora 
destinavam-se à complementação de sua aposentadoria e, desta forma, revestem-se tais 
valores de caráter alimentar, independentemente da continuidade ou não de vínculo 
empregatício". 
Toda a questão gira em torno de saber da natureza e origem do crédito depositado pela 
FUNCEF em favor de Juraci Antunes de Lima. 
A agravante alega que o "valor arrestado não pode se enquadrar como verba alimentar, 
vez que tal verba não se trata de verba específica da relação de emprego". Tal assertiva é 
inadmissível. 
As provas e os melhores argumentos trazidos para os autos dão conta de que a quantia 
que se pretende arrestar é produto de devolução de contribuição social pela FUNCEF, 
recolhida ao tempo em que já havia sido cancelada a inscrição do devedor na Fundação, 
sendo o seu valor igual a R$ 5.880,64 (cinco mil, oitocentos e oitenta reais e sessenta e 
quatro centavos). É só conferir os documentos de fls. 57 e 69. 
De fato, a natureza do crédito que se pretende arrestar é alimentar, resultante, como bem 
definiu o MM. Juiz de 1º Grau, de "descontos ocorridos em seus salários, como reserva 
ou provisão de uma previdência complementar, enquanto servidor da Caixa" (fls. 79). 
Por outro lado, não se discute ser ou não a FUNCEF empregadora do devedor. O que 
cuidam os autos é de resgate de contribuições pagas à FUNCEF no período de 01.08.77 
a 28.02.90, em face de rescisão de contrato de trabalho (fls. 69), que a Fundação está 
obrigada a fazê-lo, conforme dispõe o item 3.1.3, c/c o item 3.6 da Portaria Ministerial nº 
230, de 17.05.77, que aprovou o Estatuto da Fundação dos Economiários Federais, que 
revogou a de nº 364/75 (fls. 70 e seguintes). 
Por todo o exposto, rejeito o agravo. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 27.782-PE  

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: MARIA DE FÁTIMA SOUZA COSTA 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogado: DRS. JURANDIR PEREIRA DA SILVA E OUTRO (APTE.) E  

RENÊ PRIMO DE ARAÚJO E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil e Previdenciário. Correção monetária. Critérios. Súmula nº 148 - STJ. 
Valor da causa insignificante. Inexistência de impugnação. Redução dos honorários 
advocatícios  em quantia ínfima como penalização aos causídicos. Impossibilidade. 
Parágrafo único do art. 261 do CPC.   
- Em face da insignificância do valor atribuído à causa pelo autor, cabe ao réu impugná-lo. 
Não o fazendo, presume-se aceito o valor dado na inicial, a teor do parágrafo único do art. 
261 do CPC. O juiz, de ofício, não poderá corrigi-lo e nem mesmo penalizar os 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

causídicos, reduzindo em quantia ínfima os honorários advocatícios.   
- A correção das parcelas em atraso dos débitos judiciais de natureza previdenciária, a 
partir da vigência da Lei nº 6.899/81, dar-se-á de acordo com os critérios nela 
estabelecidos, conforme os ditames da Súmula nº 148 do Egrégio STJ, não mais se 
aplicando a sistemática contida na Súmula nº 71-ex-TFR.   
- 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, 27 de junho de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Apelação cível interposta contra a sentença 
que julgou parcialmente procedente pedido de revisão de benefício previdenciário 
formulado por Maria de Fátima Souza Costa em ação ordinária movida contra o INSS.    
O douto Sentenciante fixou os honorários advocatícios em 1% sobre o valor da causa 
como penalidade pela prática constante dos causídicos em atribuírem à causa  valor 
irrisório, infringindo, assim, os arts. 259 e 260 do CPC. A autora insurgiu-se contra o 
decisum no tocante apenas à correção monetária e aos honorários advocatícios. 
Requereu a aplicação dos critérios da Súmula nº 71 do ex-TFR até o ajuizamento da ação 
para a atualização das diferenças encontradas e, daí por diante, a sistemática prevista 
pela Lei nº 6.899/81. Pleiteou a elevação da verba honorária, adequando-a ao teor do § 3º  
do art. 20 do CPC.   
Sem contra-razões.  
Relatei. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Não há de se atender à súplica da 
apelante com relação à correção monetária das diferenças devidas nos termos da Súmula 
nº 71 do ex-TFR antes do ajuizamento da ação e, posteriormente, em conformidade com 
a Lei nº 6.899/81.   
Adoto a orientação contida na Súmula nº 148 do Colendo STJ, de teor: 
"Os débitos relativos a benefício previdenciário, vencidos e cobrados em juízo após a 
vigência da Lei nº 6.899/81, devem ser corrigidos monetariamente na forma prevista 
nesse diploma legal".  
Com relação à verba honorária, algumas considerações hão de ser feitas.   
Os autores atribuíram valor insignificante à causa. O réu, porém, a quem competia 
impugnar o valor dado, não o fez. Resignou-se, portanto.  
O parágrafo único do art. 261 do CPC assim dispõe:  
"Não havendo impugnação, presume-se aceito o valor atribuído à causa na petição 
inicial".  
Trata-se, pois, de uma faculdade do réu impugnar ou não o valor fixado para a demanda, 
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não cabendo ao juiz, de ofício, corrigi-lo.  
Não sendo este o caso dos autos, inexiste motivo para o MM. Juiz a quo penalizar os 
causídicos, estipulando os honorários advocatícios em 1% sobre o valor da causa.  
Estabeleço, então, em consonância com os precedentes em casos semelhantes, a verba 
honorária em 10% sobre o valor da condenação.   
Isto posto, dou parcial provimento ao recurso.   
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 39.064-CE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS  
Apelante: UNIÃO FEDERAL  
Apelados: JOÃO ATAÍDE GOMES E OUTROS 
Advogados: DRS. APOLÔNIO PEIXE SALES E OUTRO (APDOS.) 
 
EMENTA 

Constitucional. Administrativo. Anistia. Militar. Emenda Constitucional nº 26/85. Art. 8º do 
ADCT de 1988. 
1. Aqueles militares porventura punidos por motivos exclusivamente políticos encontram-
se sob a égide da Emenda Constitucional nº 26/85. 
2. A exclusão de militar das fileiras da Marinha de Guerra do Brasil, em virtude da 
participação da reunião no Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro, em março de 
1964, tem motivação política. 
3. Reforma do militar expulso assegurada, com proventos proporcionais ao tempo de 
serviço, no posto mais graduado em que estaria. 
4. Apelação e remessa improvidas. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do 
Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 23 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Cuidam os presentes autos de ação ordinária 
promovida por João Ataíde Gomes e outros, tendo como supedâneo o que dispõem a 
Emenda Constitucional nº 26/85 e o artigo 1º da Lei nº 6.683/79, onde pretendem a 
anulação do ato que os excluiu da Marinha de Guerra do Brasil. 
O MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Ceará julgou procedente, em parte, 
o pedido, reconhecendo a incidência do art. 8º do ADCT, declarando os autores 
anistiados e transferidos para a reserva remunerada da Marinha a partir da data da 
promulgação da Carta de 1988, por entender que o motivo real da expulsão dos autores 
do serviço ativo da Marinha foi exclusivamente político, por terem participado da reunião 
do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro, em março de 1964. 
Irresignada, recorre a União Federal para esta Superior Instância, sustentando, em suma, 
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que os atos alcançados pelo preceito constitucional referem-se tão-somente àqueles de 
ordem política, não sendo o caso dos autores, que foram excluídos da Marinha por 
insubordinação. 
Contra-razões oferecidas (fls. 124/129). 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Alega a apelante que não teria havido 
motivo político no ato de expulsão dos autores do serviço ativo da Marinha. 
Tenho, na verdade, que não exsurge dos autos outro motivo a não ser única e 
exclusivamente a motivação política. 
Com efeito, da prova trazida aos autos não se apontou houvessem os ora apelados 
praticado qualquer infração disciplinar. A sua exclusão das Forças Armadas decorreu, 
unicamente, da participação na histórica e célebre reunião no Sindicato dos Metalúrgicos 
do Rio de Janeiro, realizada nos dias 25, 26 e 27 de março de 1964. 
Na Exposição de Motivos nº 138, de 21.08.64, subscrita pelo Exmo. Sr. Ministro da 
Marinha e que foi aprovada pelo então Presidente da República, Marechal Humberto de 
Alencar Castello Branco, e que fundamentou a exclusão dos autores da Marinha, por 
meio do Ato nº 425, de 30.11.64, e Ato nº 365, de 30.09.64, consta do teor deste 
documento os seguintes informes que me permito mencionar: 
"Solicita, pelo prazo de (6) meses, a autorização prevista no parágrafo único do artigo 97 
da Lei do Serviço Militar, para licenciar, qualquer que seja o tempo de incorporação, 
engajamento, reengajamento ou compromisso, todas as praças não atingidas pelas 
medidas de expulsão, mas de alguma forma envolvidas nos acontecimentos dos dias 25, 
26 e 27 de março último". (Diário Oficial, Seção I - Parte I - 03 de setembro de 1964). 
O Egrégio Tribunal Federal de Recursos, apreciando casos análogos, já havia esposado o 
entendimento de que: 
"Administrativo. Constitucional. Anistia. Militares. Emenda Constitucional nº 26, de 1985, 
art. 4º. 
I - A jurisprudência do TFR é no sentido de que se encontram abrangidos pela anistia da 
EC nº 26, de 1985, os militares que hajam sido punidos por motivos exclusivamente 
políticos, ainda que com base em leis não qualificáveis como de exceção. 
II - No caso, a expulsão do impetrante das fileiras da FAB deu-se em razão de sua 
participação na diretoria da Associação dos Cabos da Força Aérea Brasileira, acusado de 
participar de atividades subversivas, contrárias ao regime político. 
III - Mandado de segurança deferido, em parte". 
(MS 130.932-DF, Rel. Ministro Carlos Mário Velloso, in DJ de 22.08.88). 
"Anistia - Militares - Emenda Constitucional nº 26/86. 
De acordo com o entendimento deste Tribunal, tem motivação política a expulsão de 
militar pela sua participação nos fatos ocorridos em março de 1964, no Sindicato dos 
Metalúrgicos, estando por isso alcançados pela Emenda Constitucional nº 26/85. 
Mandado de segurança deferido". 
(MS 139.612-DF, Pleno, Rel. Ministro Armando Rolemberg, DJ de 12.06.89, p. 10188). 
Nesta mesma linha de raciocínio, também vem se posicionando este TRF, como se pode 
constatar dos acórdãos, cujas ementas transcrevo: 
"Constitucional. Licenciamento de militar. Conotação política. Anistia. 
- A anistia de que trata a Lei 6.683/79 aplica-se aos punidos com fundamento na 
legislação ordinária, desde que o motivo da punição seja inequivocamente político. 
- Apelação provida. Sentença reformada. 
- Precedentes da Turma (REO 2282-CE, Rel. Juiz Hugo Machado). 
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(1ª Turma, AC nº 20.398-CE, Rel. Juiz Hugo Machado, julg. 02.03.94, DJ 02.09.94, p. 
48307, maioria) 
"Administrativo. Militar. Licenciamento. Punição com motivação política. Anistia concedida 
pela Lei 6.683/79 e pela E.C. 26/85. 
01. O benefício da anistia é de ser concedido a todos aqueles que praticaram crimes 
políticos e crimes com estes conexos, a teor da Lei da Anistia e da Emenda Constitucional 
26/85. 
02. Encontra-se enquadrado na anistia regulada pelos citados diplomas legais o militar 
licenciado, por ter participado de manifestação política. O referido licenciamento teve 
motivação política e é de ser alcançado pela anistia. 
03. Interpretação adotada pelo extinto TFR e pelo STJ. 
04. Apelação e remessa oficial tida como interposta improvidas. 
(2ª Turma, AC nº 55.253-RN, Rel. Juiz José Delgado, julg. 20.09.94, DJ 02.12.94, p. 
70549, unânime) 
"Administrativo. Anistia militar. Motivação política. Ainda que expulso com base em lei 
ordinária, faz jus à anistia prevista na Lei 6.683/79 o militar, quando evidenciada a 
motivação política do ato. Apelo e remessa improvidos". 
(2ª Turma, AC nº 6853-PE, Rel. Juiz Lázaro Guimarães, julg. 28.08.90, DJ 12.10.90, 
unânime). 
A legislação mencionada nos Atos nºs 425/64 e 365/64, isto é, o art. 91 do Decreto-lei nº 
9.698/46 e o art. 109, § 2º, do Decreto nº 205/61 (RCPSA), bem como Aviso nº 2.057, de 
29.10.64, e Aviso nº 1.622, de 24.08.64, não elucida de maneira inequívoca a causa real 
que motivou a expulsão dos autores, depreendendo-se, sem sombra de dúvida, a 
natureza política do ato. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação e à remessa, mantendo a 
sentença pelos seus bem apresentados fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 43.656-AL  

Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Apelantes: JOSÉ ANTÔNIO COSTA SILVA E OUTROS 
Apelada: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FNS 
Advogados: DRS. PAULO BORN TORRES E OUTROS (APTES.) E  

LEANDRO DOS SANTOS RODRIGUES DE CAMPOS E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Constitucional. Incorporação de gratificações. Irredutibilidade de 
vencimentos. Lei nº 8.112/90, art. 62, § 2º. 
- Do direito à irredutibilidade de vencimentos não decorre o direito à incorporação de 
gratificações aos vencimentos, nem geram direito subjetivo à continuidade de sua 
percepção, posto que não significa aplicação retroativa do regime jurídico do funcionário 
público. 
- O direito à incorporação ao vencimento, como vantagem pessoal, de quintos de 
gratificação pelo exercício de função gratificada, é decorrente de dispositivo específico, 
que integra o Regime Jurídico do servidor público estatutário (art. 62, § 2º, da Lei nº 
8.112/90), mas não o do celetista. 
- Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
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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, 16 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Trata-se de apelação contra 
sentença que julgou improcedente ação ordinária, onde os autores pretendiam a 
incorporação da gratificação de função percebida, quando subordinados ao regime 
celetista, ao qual estavam anteriormente vinculados. 
O ilustre Juiz Federal, observando as provas constantes nos autos, entendeu que já teria 
ocorrido a incorporação da gratificação aos autores que possuíam este direito, e que os 
demais "não se enquadraram na situação fática hipotética"  que lhes garantiria o 
recebimento da gratificação de função. 
Alegam os apelantes que o confronto das provas constantes nos autos demonstra que as 
incorporações não correspondem aos cargos ensejadores do direito pleiteado, que a parte 
ré em nenhum momento alegou como condição para a incorporação o exercício mínimo 
no cargo por 5 (cinco) anos, resultando em decisão ultra petita, e, ainda, que o direito à 
irredutibilidade de salários foi adquirido enquanto não havia estipulação de prazo de 
exercício de função gratificada, bastando apenas a habitualidade, não podendo haver 
legislação contrária ao dogma constitucional, refletido no art. 5º, inciso XXXV, da 
Constituição. 
Posteriormente, voltaram aos autos os apelantes com um aditamento às razões do 
recurso, em que reconhecem a realização de algumas incorporações de gratificações aos 
salários de alguns autores, porém, afirmam que estas não ocorreram de forma integral, 
limitando-se a pequenas parcelas de 1/5 (um quinto), quando teriam direito a 100% dos 
valores. 
Regularmente processado o recurso, os autos subiram a este Egrégio Tribunal. 
Sem revisão. 
É o relatório. 
VOTO 

O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): A bem lançada sentença foi 
proferida nos seguintes fundamentos: 
16. "Impende gizar que a ré provou a incorporação das gratificações de desempenho de 
funções aos servidores que a ela faziam jus, conforme Portarias nºs 136 e 143, ambas de 
1992, cuja vigência, para fins de percepção das vantagens financeiras, retroagiu a janeiro 
de 1991. 
17. A ré demonstrou, à farta, que os autores José Antônio Costa Silva, Edilson Teodoro 
Melo de Castro, Marleide Ribeiro de Lira, Everaldo Queiroz de Campos, Edson Alves de 
Moura Filho, Maria Lúcia Custódia da Silva, Maria Lúcia Nobre Pitanga, Paulo Roberto 
Costa Cardoso, Antônio da Luz Calazans e Paulo Roberto Pinheiro de Mendonça já 
tiveram incorporados aos seus vencimentos o valor da gratificação de função almejada, 
conforme comprovam os documentos de folhas 168/182, que não foram impugnados 
pelos autores, apesar do prazo assinalado para pronunciamento, tenho, destarte como 
incontroversos tais fatos afirmados pela ré. 
18. Em relação aos demais autores, a análise dos seus assentamentos funcionais denota 
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que os mesmos não perfizeram as condições funcionais subjetivas necessárias para a 
eficácia do direito pretendido, uma vez que o desempenho de função gratificada pelos 
mesmos ocorreu em período de tempo inferior ao que estabelece a lei para incorporação 
ao patrimônio do servidor da estabilidade econômica pretendida com a incorporação da 
gratificação de função multimencionada. 
19. Além disso, impende gizar que a supressão do pagamento da gratificação pelo 
exercício de função não é, por si só, irregular ou inconstitucional como pretendem os 
autores, desde que não auferida pelo servidor a estabilidade econômica que lhes garanta 
a intocabilidade pela perda da função, na hipótese do exercício daquela função por um 
período igual ou superior a 5 anos. 
20. É inegável, portanto, que a irredutibilidade pretendida pelos autores somente 
alcançaria aqueles servidores que tivessem exercido a função que deu estrado a 
pagamento da gratificação pretendida caso esse exercício se desse pelo menos durante 
cinco (5) anos. 
21. O que ocorreu para aqueles indicados no item 17, mas que já tiveram os valores 
referentes à gratificação incorporados aos seus vencimentos, conforme os documentos 
colacionados pela ré e que não forma impugnados pelos autores, sendo que os demais 
não se enquadram na situação fática hipotética que lhes garantiria o percebimento da 
multifalada gratificação de função". (fls. 326/327). 
Não há o que reformar na sentença recorrida, posto que resolveu o caso em questão com 
exatidão e justiça. As gratificações não se incorporam automaticamente ao vencimento, 
nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção. 
A suspensão do pagamento de gratificação, por si apenas, não agride nenhum preceito 
constitucional, pois a incorporação depende de um período mínimo de exercício na função 
gratificada, estipulado em lei. 
A garantia de irredutibilidade de vencimentos não se aplica à remuneração das funções 
gratificadas, que é própria do Regime Jurídico do servidor público, sendo auferida e 
retirada de acordo com o legítimo interesse da Administração. 
O direito a incorporação ao vencimento, como vantagem pessoal, de quintos de 
gratificação pelo exercício de função gratificada, é decorrente de dispositivo específico, 
que integra o Regime Jurídico do servidor público estatutário (art. 62, § 2º, da Lei nº 
8.112/90), mas não o do celetista. 
A prevalecer o entendimento dos apelantes, teremos como consequência a aplicação 
retroativa do regime jurídico do servidor estatutário àqueles que antes da unificação eram 
celetistas. Solução que, além de injusta, é desprovida de fundamento legal, pois 
reconhece direito não previsto em lei. 
Não existe no recurso interposto nenhuma prova que possa ilidir o conteúdo dos 
documentos trazidos pela autarquia-ré em sua contestação, como cópia das Portarias nºs 
CR 136 e CR 143 (fls. 165/185) e as fichas funcionais dos empregados (fls. 186/312), que 
serviram ao convencimento do ilustre Juiz monocrático. 
Pelo exposto, nego provimento à apelação, mantendo a sentença por seus próprios e 
jurídicos fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 55.881-PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelantes: MARCOS HENRIQUE DA SILVA E OUTRO 
Apelada: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FNS 
Advogados: DRS. JÚLIO MARTINS DA SILVA JÚNIOR E OUTRO (APTES.) 
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EMENTA 

Processual Civil. Pedido de indenização por erro médico formulado pelo filho e pelo 
esposo da vítima. Sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por 
ilegitimidade do autor para pleitear indenização que em tese seria devida apenas a quem 
sofreu o dano. Dano reflexo. Possibilidade. 
- O esposo e o filho de pessoa vitimada por erro médico detêm, em tese, legitimação ativa 
ad causam para pleitear indenização, em face da responsabilidade civil do causador do 
dano, tendo em vista que, na condição de lesados indiretamente, podem ter sofrido com a 
repercussão do dano (patrimonial e/ou moral). 
- Questão meritória a ser examinada pela instância inferior, nos limites do pedido inicial. 
- Apelação provida. Nulidade da sentença. 
 
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, 25 de abril de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Marcos Henrique da Silva, menor impúbere, 
representado por seu genitor, Edenílson Gonzaga da Silva, também por si, promoveram 
ação ordinária contra a FNS - Fundação Nacional de Saúde, a fim de que lhes fosse paga 
indenização, em face de erro médico que acometeu sua mãe e esposa Edna Maria da 
Silva, decorrente de intervenção cirúrgica, que a teria deixado quadriplégica. 
O MM. Juiz da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco extinguiu o processo 
sem julgamento do mérito, por entender que o autor é parte ilegítima para pleitear 
indenização que, em tese, seria devida a sua mãe, uma vez que nem todas as pessoas 
prejudicadas pelo ato ilícito fazem jus a indenização, e sim apenas a vítima, aquela 
prejudicada diretamente pelo ato. 
Em face do benefício da justiça gratuita, deixou de condenar os autores nas custas 
processuais e em honorários advocatícios. 
Inconformados, apelam os autores, sustentando, em suma, que a boa doutrina consagra 
os direitos dos lesados indiretamente, por experimentarem um prejuízo próprio, distinto do 
que foi sofrido pela própria vítima. Pugnam pela reforma da sentença, ou, 
alternativamente, pela sua anulação, para que seja proferida pelo juízo a quo nova 
decisão de mérito. 
Não foram oferecidas contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se vê dos autos, cuida-se de pedido 
de indenização formulado por Marcos Henrique da Silva, menor impúbere, representado 
pelo seu genitor, Edenílson Gonzaga, que também requer em nome próprio, em face de 
erro médico que acometeu sua mãe e  esposa, deixando-a quadriplégica. 
Na verdade, são quatro os pedidos: 
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1) pensão equivalente a cinco salários mínimos mensais para 
o menor; 
2) pensão alimentícia vitalícia (ou até a recuperação de Edna), no valor de trinta salários 
mínimos; 
3) justa indenização por danos físicos, em valor equivalente a 2.580 salários mínimos, 
levando-se em consideração a idade da vítima e a expectativa média de vida do 
brasileiro; 
4) justa indenização por danos morais e de personalidade causados a Edna e a sua 
família, nunca inferior a 2.580 salários mínimos. 
O MM. Juiz a quo extinguiu o processo sem julgamento do mérito, ao entendimento de 
que o autor é parte ilegítima para pleitear indenização que, em tese, seria devida a sua 
mãe. 
Indiscutivelmente, pela análise dos autos, o pleito não é requerido pela autora, mas pelo 
seu filho e seu marido, aquele representado por este. 
Daí, cinge-se a questão em saber se é possível aos lesados indiretamente pleitear a 
indenização na forma do pedido inicial.  
Apesar do tema ser polêmico, não vejo nenhum óbice nesse sentido, desde que tal 
indenização seja pertinente a eles. Obviamente, não podem em nome próprio requerer 
indenização em nome de terceiro. 
E assim penso, louvando-me do magistério de Caio Mário da Silva Pereira, verbis: 
"Merece consideração especial o dano reflexo ou dano em ricochete. Não se trata da 
responsabilidade indireta, que compreende responsabilidade por fato de terceiro. A 
situação aqui examinada é a de uma pessoa que sofre o 'reflexo' de um dano causado a 
outra pessoa. Pode ocorrer, por exemplo, quando uma pessoa, que presta alimentos a 
outra pessoa, vem a perecer em conseqüência de um fato que atingiu o alimentante, 
provando o alimentado do benefício. Seria o caso do ex-marido que deve à ex-mulher ou 
aos filhos uma pensão devida em conseqüência de uma separação ou divórcio, vir a 
perecer ou ficar incapacitado para prestá-la, como conseqüência de um dano que sofreu. 
Levante-se nesses, e em casos análogos, a indagação se o prejudicado tem ação contra 
o causador do dano, embora não seja ele diretamente o atingido. Examinando o assunto, 
Geneviève Viney informa que o princípio da reparação desses danos, chamados 
parricochet ou danos 'reflexos', é admitido largamente na França, embora em alguns 
direitos estrangeiros tenha encontrado reticências. A característica da natureza do dano - 
se pode ser ele considerado autônomo, ou mero reflexo do dano inicial - tem preocupado 
a jurisprudência, segundo informa a autora (ob. cit., nº 305). 
A tese do dano reflexo, embora se caracterize como a repercussão do dano direto ou 
imediato, é reparável, 'o que multiplica, dizem Melaurie e Aynès, os credores por 
indenização. Para que tenha lugar, há que estabelecer condições adequadas, mas que a 
rigor são aproximadamente idênticas às exigidas para reparação do dano principal. 
Cumpre observar, contudo, que no dano em ricochete há duas vítimas e duas ações, 
posto que fundadas em um só fato danoso. Não será estranhável que, 
independentemente da natureza material deste, possa o dano reflexo ser um dano moral 
ou um dano pecuniário, uma vez que o prejuízo da vítima reflexa pode ser de uma e de 
outra espécie (Philippe Maelaurie et Lauren Aynès, Droit Civil, Les Obligations, nº 51, p. 
50). 
............................................................ 
Se o problema é complexo na sua apresentação, mais ainda o será na sua solução. Na 
falta de um princípio que o defina francamente, o que se deve adotar como solução é a 
regra da certeza do dano. Se pela morte ou incapacidade da vítima, as pessoas, que dele 
se beneficiavam, ficaram privadas do socorro, o dano é certo, e cabe ação contra o 
causador. Vitimando a pessoa que prestava alimentos a outras pessoas, privou-as do 
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socorro e causou-lhes prejuízo certo. É o caso, por exemplo, da ex-esposa da vítima que,  
juridicamente, recebia dela uma pensão. Embora não seja diretamente atingida, tem ação 
de reparação por dano reflexo ou em ricochete, porque existe a certeza do prejuízo, e, 
portanto, está positivado o requisito do dano como elementar da responsabilidade civil. 
Em linhas gerais, pode-se concluir que é reparável o dano reflexo ou em ricochete, dês 
que seja certa a repercussão do dano principal, por atingir a pessoa que lhe sofra a 
repercussão, e esta seja devidamente comprovada". (In Responsabilidade Civil, ed. 
Forense, ano 1989, pp. 49/50). 
Assim, penso que, em tese, é possível aos autores pleitearem indenização em face do 
dano reflexo, cujo exame do mérito pelo Juiz a quo haverá de observar os limites do 
pedido inicial, isto é, quanto ao menor a possibilidade da reparação por dano patrimonial 
(pedido de pensão mensal) e moral e quanto ao esposo da indigitada e pai do menor, 
apenas no tocante ao dano moral, consoante exposto na exordial. 
Por conseguinte, o direito de Edna só poderá ser questionado em outra ação, não 
havendo legitimação dos autores para requererem em seu nome. 
Com essas considerações, dou provimento à apelação para anular a sentença, para que 
outra seja proferida com exame do mérito. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 57.551-AL 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelados: ROOSEVELT ZAIDAN E OUTRO  
Advogados: DRS. PAULO LUIZ NETO LOBO E OUTRO (APDOS.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Fiscais de Tributos do IAA colocados em disponibilidade remunerada. 
Aproveitamento no cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional. Previsão legal. Art. 41, § 
3º, da CF, c/c art. 30 da Lei 8.112/90. 
- A CF prevê expressamente o retorno dos servidores colocados em disponibilidade, 
mediante aproveitamento em cargos de atribuições e vencimentos compatíveis com o 
anteriormente ocupado. 
- As atribuições dos antigos Fiscais de Tributos do IAA guardam, induvidosamente, 
estreita correlação com aquelas desempenhadas pelo Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, 
haja vista pertencerem ao grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização. 
- Apelação e remessa oficial improvidas. 
 
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, 23 de maio de 1996 (data do julgamento).   
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Roosevelt Zaidan e Belchior Melo de Souza, 
aqui apelados, propuseram ação ordinária contra a União Federal, pretendendo 
aproveitamento no cargo de Auditor Fiscal  do Tesouro Nacional, compatível com as 
funções inerentes ao cargo de Fiscal de Tributos, por eles ocupado quando pertencentes 
ao quadro do IAA, onde ingressaram através de concurso público.  
Em 16.07.91, através de ato do Exmo. Sr. Presidente da República, foi extinto o Instituto 
do Açúcar e do Álcool e declarados desnecessários os cargos nele existentes, ficando os 
autores, a partir de então, em disponibilidade remunerada.    
Perceberam seus vencimentos diretamente da União Federal  até março de 1992, 
quando, por força do Decreto nº 474, de 10.03.92, foram aproveitados no Ministério da 
Economia, Fazenda e Planejamento.  
Atualmente, encontram-se lotados na Delegacia de Administração do Ministério da 
Fazenda em Alagoas, sem cargo nem função. Tudo isto em evidente afronta ao disposto 
no art. 41, § 3º, da CF, e nos arts. 8º, VII, 30 e 31 da Lei nº 8.112, de 11.12.90. 
O Magistrado monocrático julgou procedente o pedido, determinando o aproveitamento 
obrigatório dos autores, em obediência ao comando dos dispositivos constitucionais e do 
Regime Jurídico Único.     
A Fazenda  Nacional, inconformada, interpôs apelação. A Administração Pública, no seu 
entender, quando cria uma carreira nova ou dispõe a respeito de planos de carreira, atua 
discricionariamente, utilizando-se de critérios de oportunidade e conveniência, a bem do 
serviço público. Inexistiria, na hipótese, direito adquirido ao aproveitamento. Além disso, 
quando editado o Decreto nº 2.225/85, que criou a carreira de Auditoria do Tesouro 
Nacional, os autores estavam vinculados ao IAA, autarquia com personalidade jurídica 
própria, atribuições específicas e autonomia administrativa e financeira. Afirma que, na 
época, fora feita uma seleção criteriosa, com base na natureza das funções exercidas por 
todos os fiscais que atuavam no âmbito da Administração Direta da União, ficando de fora 
apenas aqueles vinculados às autarquias. E, finalmente, que a pretensão dos autores 
esbarraria num óbice intransponível: a impossibilidade de acesso a qualquer cargo 
público fora da hipótese de concurso.    
Remessa oficial.    
Relatei.    
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Inexiste dúvida quanto ao direito dos 
autores.  
A colocação de servidores em disponibilidade encontra-se regulamentada no art. 41, § 3º, 
da CF,  e no  art. 30 da Lei 8.112/90, de dicção:   
"Art. 41. São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em 
virtude de concurso público.                                             § 3º. Extinto o cargo ou declarada 
sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada, até seu 
adequado aproveitamento em outro cargo". (Grifo nosso). 
"Art. 30. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante 
aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o 
anteriormente ocupado".   
As atribuições dos antigos Fiscais de Tributos do IAA são, com efeito, compatíveis com 
aquelas desempenhadas pelo Auditor do Tesouro Nacional, haja vista pertencerem ao 
grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização. Não fosse assim, não estariam lotados na 
Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda, órgão que centraliza a 
administração de pessoal, ao qual está ligada a Delegacia da Receita Federal deste 
Estado.  A Lei 5.645, de 10.12.70, ao estabelecer diretrizes para a classificação de cargos 
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do Serviço Civil da União e das autarquias federais, preceituou expressamente: 
"Art. 1º. A classificação de cargos do Serviço Civil da União e das autarquias federais 
obedecerá às diretrizes estabelecidas na presente lei. 
Art. 3º. Segundo a correlação e afinidade, a natureza dos trabalhos ou o nível de 
conhecimentos aplicados, cada Grupo, abrangendo várias atividades, compreenderá:  
(.......................................................) 
VI - Tributação, Arrecadação e Fiscalização: os cargos com atividades de tributação, 
arrecadação e fiscalização de tributos federais".   
A Lei 8.270, de 17.12.91, transformou em cargos efetivos os empregos declarados 
desnecessários, por ato do Poder Executivo, no período compreendido entre 1º de  maio 
e 12 de dezembro de 1990 (art. 8º). Estabeleceu, no § 3º do referido artigo, que os 
servidores colocados em disponibilidade remunerada, que já tivessem sido ou viessem a 
ser aproveitados em órgãos ou entidades cujos planos de classificação fossem diferentes 
daqueles a que pertenciam, "seriam incluídos nos planos de classificação   de cargos do 
novo órgão ou entidade, mediante a transformação em cargos efetivos dos respectivos 
empregos declarados desnecessários, observados os critérios fixados no art. 7º".    
Diz o art. 7º:  
"Serão enquadrados nos planos de classificação de cargos dos órgãos da Administração 
Federal direta, das autarquias, incluídas as em regime especial, e das fundações públicas 
federais os respectivos servidores redistribuídos de órgãos ou entidades cujos planos de 
classificação sejam diversos daqueles a que os servidores pertenciam. 
§ 1º - Mediante transformação dos respectivos cargos, os servidores serão incluídos nas 
classes ou categorias cujas atribuições sejam correlatas com a dos cargos ocupados na 
data da vigência desta Lei, observada a escolaridade, a especialização ou a habilitação 
profissional exigida para o ingresso nas mesmas classes ou categorias".    Por sua vez, o 
Decreto-lei nº 2.225, de 10.01.85,  que criou a carreira Auditoria do Tesouro Nacional, 
efetivou a transposição dos ocupantes dos cargos das categorias funcionais de Fiscal de 
Tributos Federais para o cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional.  
Totalmente compatíveis entre si, portanto, as atividades desempenhadas pelos antigos 
Fiscais de Tributos do IAA e os atuais Auditores do Tesouro Nacional, ressaltando-se que 
os autores ingressaram no serviço público mediante concurso, para a área específica de 
Tributação, Arrecadação e Fiscalização.    
A questão suscitada pela apelante, de que a pretensão dos autores encontrava o óbice da 
exigência de ingresso no serviço público, entendo inaplicável à hipótese dos autos. Trata-
se de forma de provimento amparada por expressa previsão legal, sob a  forma de 
aproveitamento, como bem analisada pelo Magistrado monocrático (fls. 58). 
"3.Escrevendo sobre o provimento dos cargos públicos, após estabelecer que este se 
daria na forma originária e na forma derivada, Hely Lopes Meirelles esclarece que,  nessa 
última forma - a derivada -, o provimento se faria por transferência, promoção, remoção, 
acesso, reintegração, readmissão, enquadramento e, por fim, aproveitamento ou 
reversão, espancando qualquer dúvida a respeito de tratar-se de espécies distintas. 
4. O aproveitamento é, pois, 'o reingresso obrigatório ao serviço público do funcionário em 
disponibilidade para ocupar outro cargo de natureza e vencimentos compatíveis com o 
que anteriormente ocupava'. (José Cretela Júnior, in Tratado de Direito Administrativo, IV 
Forense) . 
(...) 
Dúvida nenhuma remanesce, também, de que a Receita Federal dispõe desses cargos 
vagos, em razão de ser pública e notória a necessidade de proceder a concursos públicos 
para preenchê-los, o que se fará na forma originária, nada havendo, portanto, que impeça 
que o provimento se dê pela forma derivada, através do aproveitamento dos autores". 
Existe precedente do Supremo Tribunal Federal admitindo o aproveitamento como forma 
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de provimento derivado (ADIN  231-7-RJ, Relator o Ministro Moreira Alves).    
Esta Corte já se manifestou favoravelmente à pretensão, quando do julgamento da AMS 
40.559-PE, relatada pelo MM. Juiz Nereu Santos, assim ementada: 
"Administrativo. Fiscais de Tributos do Açúcar e do Álcool do extinto IAA. Disponibilidade. 
Aproveitamento. Direito a enquadramento. Desnecessidade de concurso. Art. 41, § 3º, da 
CF/88. 
- Os Fiscais de Tributos do Açúcar e do Álcool que foram colocados em disponibilidade 
quando da extinção do Instituto do Açúcar e do Álcool e que, posteriormente, foram 
aproveitados pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, têm direito, 
independentemente de concurso público, ao enquadramento no Quadro de Pessoal desse 
órgão, em cargo cujas atribuições sejam correlatas com as daquele anteriormente 
exercido, observando-se, para tanto, a escolaridade, a especialização ou a habilitação 
profissional exigida para o ingresso nas mesmas classes ou categorias, nos termos do art. 
7º da Lei 8.270/91. Inteligência do art. 41,  § 3º, da CF, c/c os §§ 1º e 23º do art. 8º da Lei 
8.270/91. 
- Apelação improvida. Remessa oficial parcialmente provida". O  aproveitamento deve ser 
feito, sem dúvida, no Cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional,  por ser aquele cujas 
atribuições apresentam total correlação com as de Fiscal de Tributos do IAA, próprias do 
cargo ocupado anteriormente pelos autores.    
Nego provimento à apelação e à remessa oficial.    
Assim voto.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 61.307-PE  

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelado: COSMO JOSÉ DE SENA 
Advogados: DRS. JOEL FIRMINO DO NASCIMENTO E OUTROS (APTE.) E  

MARIA JOSÉ BEZERRA (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Aposentadoria por invalidez. Reconhecimento da qualidade de segurado. 
- A invalidez para o trabalho há de ser considerada não apenas no seu aspecto físico - 
perda do membro superior direito -, mas também com relação à repercussão da 
deficiência na vida do segurado. Uma mesma lesão, a depender do nível intelectual e 
profissional  da pessoa atingida, poderá acarretar uma invalidez parcial ou total ou nem 
mesmo configurar uma invalidez.   
- São válidas para fazer prova da condição de segurado junto à Previdência Social as 
anotações, na CTPS, de contrato de trabalho, não questionado pelo INSS, 
independentemente da existência de contribuições previdenciárias. Estas de inteira 
responsabilidade do empregador.   
- O acidente de que resultou a invalidez do segurado ocorreu na vigência do aludido 
contrato de trabalho.   
- Apelação improvida.   
 
ACÓRDÃO   

Vistos e relatados estes, autos em que são partes as acima indicadas, decide a Terceira 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes 
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dos autos, que integram o presente julgado.   
Custas, como de lei.   
Recife, 23  de  maio  de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO  

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Apelação de sentença que, julgando 
parcialmente procedente pedido formulado por Cosmo José de Sena em ação 
sumaríssima contra o INSS, condenou-o à concessão ao autor de aposentadoria por 
invalidez a partir de 06.11.92, quando da cessação do auxílio-doença.   
O postulante pleiteou aposentadoria por invalidez, alegando incapacitação para o trabalho 
em face da perda de braço direito em acidente de trânsito, ocorrida em 06.11.89.   
O INSS insiste na reforma do decisum. Segundo ele, à data do acidente, o apelado já não 
era mais segurado. Perdera esta condição ao deixar de recolher desde outubro/86, 
quando do último emprego. As contribuições posteriormente realizadas como autônomo 
representaram uma tentativa de o apelado readquirir o vínculo junto à Previdência Social 
para, após entrar em gozo do auxílio-doença, requerer o benefício, apontando como 
causa da invalidez a perda do membro superior direito.  
Entretanto, tal argumento restara prejudicado, porquanto o laudo que serviu de base para 
o auxílio-doença indicou motivo diverso do afirmado pelo recorrido. Daí a improcedência 
do pedido.   
Contra-razões às fls. 71/72.  
Relatei.    
 
VOTO   

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Dúvida nenhuma existe sobre a 
situação de invalidez do recorrido, inapto para qualquer trabalho, em se lhe considerando 
não apenas o estado físico - perdeu o braço direito-, mas também a condição de 
trabalhador sem instrução, de baixo nível intelectual, o que impede a sua recolocação no 
mercado de trabalho, como bem salientou a v. sentença  monocrática. A questão a se 
resolver mostra-se unicamente a de saber se ele mantinha a qualidade de segurado à 
data do acidente que o invalidou - 06.11.89-, de modo a lhe permitir auferir o benefício de 
aposentadoria por invalidez.  
Segundo a anotação feita às fls. 13 de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(cópia de fls.119), o apelado fora recontratado em 12.04.87 pelo antigo empregador, 
Enário Franco de Castro,  permanecendo empregado até 20.08.92. Detinha, pois, o status 
de segurado da Previdência Social naquela data de 06.11.89. Isto jamais foi, nos autos, 
contestado pelo INSS. Ele apenas referiu que Cosmo tentou, inscrevendo-se como 
autônomo, manter-se segurado seu, mas debalde, porque, no dia do acidente, já perdera 
aquela condição.   
A meu ver, míngua razão ao apelante. O contrato de trabalho registrado às fls. 13 da 
CTPS conferiu a Cosmo a situação de segurado, não importando a ausência de 
contribuições previdenciárias, estas de responsabilidade exclusiva do ex-empregador.  
Nem que não tenha ele prestado concretamente trabalho à empresa, pois, nos termos do 
art. 4º da CLT, "Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado 
esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens,...".  
Se o recorrido, em algum tempo incluído entre 12.04.87 a 20.08.92, também contribuiu 
como autônomo, fê-lo por pura ignorância. Tal era de todo dispensável para habilitá-lo ao 
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benefício previdenciário, este fato nunca podendo ser interpretado no sentido de não 
reconhecer a validade do segundo contrato de trabalho consignado por Enário Franco de 
Castro.   
Isto posto, nego provimento à apelação para confirmar a sentença recorrida.   
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 63.302-CE  

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: CONSTRUTORA CÂMARA LTDA. 
Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF 
Advogados: DRS. JOSÉ WALKER CABRAL (APTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Pedido de reconvenção em execução. Inadmissibilidade. 
- Para se contrapor à execução, dispõe o devedor dos embargos, de natureza autônoma, 
bem como do instituto da compensação, que pode ser suscitado na ação incidental, ou 
mesmo de ação ordinária específica para fazer valer o direito que se diz ser detentor, 
sendo incabível pedido reconvencional, cujo rito não se compadece com o processo de 
execução. 
- 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, 25 de abril de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS:  Cuida-se de apelação interposta pela empresa 
Construtora Câmara Ltda. contra sentença prolatada pela MM. Juíza Federal da 3ª Vara 
da Seção Judiciária do Ceará, que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem 
julgamento do mérito, por entender incabível a propositura de reconvenção em processo 
de execução. 
É contra esse decisum que se insurge a apelante, alegando, em suma, que a lei só 
restringe a não admissão de reconvenção às causas de procedimento sumaríssimo.  
Contra-razões oferecidas. 
É o relatório.   
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator):  Cinge-se a hipótese sob apreciação em 
deslindar acerca da possibilidade ou não da propositura de reconvenção em processo de 
execução. 
Aduz a apelante que "onde a lei não distingue, a ninguém é dado distinguir", reportando-
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se ao § 2º do art. 315 do CPC, verbis: 
"Não se admitirá reconvenção nas causas de procedimento sumaríssimo".  
Para indeferir a inicial e extinguir o processo sem julgamento do mérito, a douta Juíza 
sentenciante louvou-se dos entendimentos de Moacyr Amaral Santos e José Frederico 
Marques, que me permito renovar seqüencialmente: 
"Entendemos, entretanto, não ser admissível a reconvenção nas ações de execução, 
sejam elas fundadas em títulos executivos judiciais (Cód. cit., art. 585). A essas ações o 
executado se opõe por meio de embargos (Cód. cit., art. 736), que têm o caráter de ação 
por sua natureza inacumulável com outra ação, qual seria a reconvenção. Por outro lado, 
para cumular os embargos com a reconvenção, o executado-embargante teria que fazer 
tramitar os seus embargos pelo rito ordinário (Cód. cit., art. 292, parág. 2º), em evidente 
prejuízo do exeqüente-embargado, o que repugna aos princípios de direito e ao sistema 
processual brasileiro". (In Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 11ª Edição, 
Saraiva, 1987, p. 230). 
"Nas ações executivas para cobrança de quantia certa, se o executado tiver direito líquido 
e certo contra o exeqüente, ao invés de reconvir deverá embargar alegando 
compensação (Cód. Proc. Civ., art. 741, nº VI, e 745)". (In Manual de Direito Processual 
Civil, vol. II, 2ª Edição, Saraiva, 1976, p. 94). 
O tema também já foi objeto de análise por parte de Vicente Greco Filho, verbis: 
"Finalmente, no que se refere à execução, não se admite a reconveção porque ou os 
títulos são homogêneos e se compensam ou não são, inexistindo a oportunidade para 
reconvir, porque a defesa do executado se faz por ação própria incidental exclusiva, os 
embargos do devedor". (In Direito Processual Civil Brasileiro, 2º vol., ed. Saraiva, 4ª ed., 
ano 1989,  p. 129) 
No mesmo sentido, porém de maneira bastante elucidativa, J. J. Calmon de Passos assim 
se posiciona sobre a matéria: 
"Outra exceção contemplada pelo Código anterior, e com linhagem antiga, era a do 
descabimento da reconvenção nas ações executivas. Também presente nesta restrição o 
prejuízo da assemelhação do instituto com a compensação. E hoje, afastada a proibição 
expressa, como concluir-se? 
Não mais se prevê, entre nós, a ação executiva. O processo de execução foi unificado 
pelo Código, quer se cuide de execução fundada em título sentencial, quer em título não 
sentencial. Proposta a ação, citado o réu para entregar a coisa, praticar o ato ou dele 
abster-se, ou para pagar a dívida, uma vez seguro o juízo, pode ele embargar a 
execução. 
Os embargos do executado têm sido vistos, corretamente, como uma ação assegurada 
ao executado, inserta no processo de execução, com o objetivo de obeter um título 
sentencial com eficácia extintiva ou impeditiva da pretensão executiva do autor. Menos 
defesa, portanto, em sentido estrito, que um contra-ataque próximo da reconvenção. 
Como esta, eles são também uma ação do réu contra o autor, no mesmo procedimento, 
mas da reconvenção se distinguem por seu objetivo mais restrito e pela diversidade de 
pressupostos. 
Assim sendo, de reconvenção, quanto ao executado, não se pode falar, rigorosamente. 
Advertimos, contudo, para uma particularidade. Tratando-se de execução com 
fundamento em título não sentencial, diz o art. 745 ser ao réu facultado alegar não 
somente as defesas previstas no art. 741, mas também outra qualquer que lhe era lícito 
deduzir como defesa no processo de conhecimento. E entre essas formas de defesa se 
contém a reconvenção (art. 297),  ou, em outros termos, a faculdade de o réu propor, no 
mesmo procedimento, ação que tenha contra o autor, desde que conexa com a ação 
principal ou com o fundamento de sua defesa. 
Esse raciocínio pareceria fortalecer a conclusão no sentido da admissibilidade da defesa 
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reconvencional pelo executado. Há, contudo, um forte obstáculo. Não poderá o réu 
executado formular contra o autor pedido cuja tutela reclame o processo de 
conhecimento; isso porque, mesmo vistos os embargos do executado como uma ação de 
conhecimento, têm eles um procedimento especial, regulado pelo art. 740 do Código, 
procedimento este incompatível, quer com o procedimento ordinário, quer com o 
procedimento sumaríssimo, não sendo lícito ao executado-embargante, na espécie, 
preferir o rito ordinário, porquanto seria opção em desfavor do credor exeqüente e 
embargado.  
Por outro lado, se tem o executado-embargante pretensão postulável sob a forma de 
execução, bastar-lhe-á a compensação, o que será objeto de seus embargos. 
Nada impede, contudo, existindo pretensão do executado-embargante conexa à ação de 
execução ou aos seus próprios embargos, proponha ele a competente ação de cognição, 
perante o mesmo juízo da execução, legitimado para conhecer de ambas as causas, por 
força da conexão (salvo alguma regra excludente, por incompetência material ou funcional 
do juízo  da execução) e que poderá, inclusive, reuni-las, subseqüentemente, para fins de 
simultâneo julgamento". (In Comentários ao Código de Processo Civil, vol. III, ed. 
Forense, 6ª ed., ano 1989, pp. 372/373) 
Theotonio Negrão, em seu Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 
traz à baila as seguintes anotações: 
"No processo de execução, não cabe reconvenção (RT 488/135, JTA 35/196, 36/46, 
39/143, 46/98, 47/62, 59/53, 61/89, 61/117); ..." 
"Não cabe reconvenção nos processos executivo e cautelar" (VI ENTA-concl. 13, 
aprovada por unanimidade". 
(25ª ed., Malheiros editores, p. 274). 
Entendo, pois, que dispõe o devedor dos embargos à execução, bem como do instituto da 
compensação ou de ação ordinária para fazer valer o direito de que  diz ser detentor, 
sendo incabível a postulação mediante pedido reconvencional, cujo rito não se 
compadece com o processo de execução. 
Isto posto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 63.683-PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: FUNDAÇÃO IBGE 
Apelado: VALÉRIO ANTÔNIO TRINDADE 
Advogados: DRS. CLAUDINA MEIRA MEYER DE MOURA NEVES E OUTROS (APTE.) E  

CARLOS ALBERTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA (APDO.) 
 
EMENTA 

Indenização. Contrato baseado no Código Civil. 
- Os danos sofridos por um contratante, em razão da rescisão antecipada do contrato, 
devem ser indenizados, em função do efetivo prejuízo causado. 
- Apelação imrpovida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à 
apelação, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
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fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 27 de fevereiro de 1966 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Valério Antônio Trindade ajuizou ação trabalhista 
contra o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, reclamando: 
- aviso prévio com integração com tempo de serviço; 
- férias proporcionais mais 1/3; 
- 13º salário proporcional a 1992; 
- FGTS mais 40%, ou equivalente em dinheiro; 
- indenização por rescindir o contrato antes do término do prazo do mesmo; 
- adicional noturno para todo o período trabalhado e 
- aplicação de multa, conforme a Lei 7.855/89, art. 477 da CLT, pelo atraso no pagamento 
da rescisão. 
A 10ª JCJ do Recife acolheu a exceção de incompetência absoluta da Justiça do 
Trabalho, remetendo os autos à Justiça Federal. 
O ilustre Juiz Federal, por sua vez, considerou o contrato firmado entre as partes do tipo 
locação de serviços, sendo, pois, aplicáveis as normas do Código Civil, e não um contrato 
de trabalho regido pela CLT. Com estas considerações, julgou o pedido procedente, em 
parte, condenando a Fundação IBGE ao pagamento de metade da remuneração que 
seria devida ao autor, no período entre 31.07.92 e 26.10.92, calculada sobre a 
remuneração contratual, com acréscimo de correção monetária. 
Insurge-se desta feita a Fundação, alegando que a rescisão do contrato ocorreu em 
função do descumprimento das obrigações assumidas pelo apelado. 
Sem contra-razões, subiram os autos, vindo-me por distribuição. 
Dispensei a revisão nos termos regimentais. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Trata-se de uma rescisão contratual 
antecipada, onde o autor pleiteou pagamento de verbas trabalhistas, mais indenização 
pelos danos que sofreu em razão da omissão da parte contratante na execução do 
contrato. 
Primeiramente, cumpre analisar que, mesmo não sendo devidas ao autor as verbas 
trabalhistas pleiteadas, subsiste o direito à indenização. Muito bem se posicionou a este 
respeito a douta sentença do ilustre Juiz Federal, às fls. 34 dos autos: 
"... o negócio jurídico celebrado foi do tipo locação de serviços, sendo, pois, aplicáveis as 
normas do art. 1.216 e seguintes do Código Civil. A representante da Fundação ré 
reconheceu que a rescisão contratual se deu por fato não imputável ao autor, e sim por 
conveniência do IBGE. Aplicável ao caso a regra do art. 1.228 do Código Civil: o locatário 
que sem justa causa despedir o locador será obrigado a pagar-lhe por inteiro a retribuição 
vencida, e, por metade, a que lhe tocaria de então ao termo legal do contrato. 
Verifica-se nos autos a total ausência de provas de que o autor tenha concorrido para o 
evento danoso, cabendo, então, à parte ré a responsabilidade de indenização pelos 
danos sofridos em virtude da omissão da parte contratante na execução do contrato. 
A sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau merece ser mantida, pois, com razão, ao 
responsável pelo prejuízo deve ser imputada a indenização. 
Com estas considerações, nego provimento à apelação, mantendo a decisão recorrida. 
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É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 63.995-AL 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelada: ELZA FARIAS RODRIGUES 
Advogados: DRS. ARSÊNIO SOARES MELO NETO E OUTROS (APTE) E  

DIMAS MARIANO ÂNGELO E OUTRO (APDA.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Pensão por morte. Esposa. 
- A esposa, ainda que separada de fato do segurado, faz jus a pensão por morte, por 
presumida dependência econômica (§ 4º, art. 16, da Lei nº 8.213/91). 
- 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, 8 de fevereiro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Cuida-se de apelação contra sentença que julgou 
procedente o pedido para reconhecer à autora a qualidade de dependente de seu falecido 
esposo Creuzo Simões Rodrigues, condenando o INSS ao pagamento de pensão 
previdenciária, desde a data do óbito, 24.02.89. 
O INSS, inconformado, apela, requerendo a reforma da decisão, alegando que a autora 
não comprovou a qualidade de dependente do ex-segurado. 
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): Alega a autarquia apelante não ter a 
autora comprovado a qualidade de dependente do falecido segurado. 
Sobre a matéria, este Egrégio Tribunal assim tem se manifestado, conforme ementas 
abaixo transcritas: 
"EMENTA: Previdenciário. Pensão por morte. 
- Faz jus a pensão por morte de segurado falecido sua legítima esposa (certidão de 
casamento nos autos), ainda que dele estivesse separada há vários anos. 
- A separação de fato não retira da esposa sua condição de dependente, assim como 
presumida a dependência econômica (RBPS, art. 14, I, e 13, I, parágrafo sétimo). 
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- Apelação provida". 
(TRF 5ª Região, AC nº 46180/94-PE, 3ª Turma, Rel. Juiz José Maria Lucena, julg. 
1º.09.94, un., publ. DJ 21.10.94, p. 60501). 
"EMENTA: Previdenciário e Constitucional. Pensão por morte da esposa. 
- Benefício amparado pelo art. 201, V, da CF/88, e art. 74 da Lei 8.213/91. 
- Desnecessidade de comprovação de dependência econômica. 
- A condição de autarquia não exime o INSS do reembolso das despesas judiciais feitas 
pela parte vencedora". 
(TRF 5ª Região, AC nº 29277/93-AL, 1ª Turma, Rel. Juiz Ridalvo Costa, julg. 20.10.93, 
un., publ. DJ 18.03.94. 
Compulsando os autos, verifico que a autora é esposa do de cujos e como tal 
considerada, por presunção legal, dele dependente, não precisando, portanto, de 
qualquer comprovação de dependência econômica. 
Não obstante, vê-se que a postulante comprovou, através de farta documentação (fls. 10, 
12/17), que dependia economicamente do falecido segurado. 
Assim sendo, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 67.811-CE   

Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelado: FRANCISCO SIDRIÃO DE ALENCAR FREITAS 
Advogados: DRS. EROTILDES DE BRITO LACERDA E OUTROS (APTE.) E   

GLÁUCIA MILITÃO SABINO (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Sentença extra petita. 
- Constatado o julgamento de matéria diversa da deduzida na peça inaugural, nula é a 
sentença, devendo os autos retornar ao Juízo de origem para que outra seja proferida. 
- Apelação provida. 
 
ACÓRDÃO  

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento à 
apelação, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 30 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Francisco Sidrião de Alencar Freitas 
propôs contra o INSS ação de revisão de aposentadoria, requerendo o restabelecimento 
do seu poder aquisitivo, nos termos do art. 58 e parágrafo único do ADCT/88 e do art. 
201, § 2º, da CF/88. 
O Juiz Federal julgou procedente o pedido, condenando o INSS "a reajustar o benefício 
previdenciário, de que o autor é credor, para os valores que forem encontrados com a 
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aplicação da metodologia de cálculo prevista art. 202, caput, da Carta Magna, com 
vigência a partir da data da sua promulgação". 
Apelou o INSS, requerendo seja a sentença anulada ou reformada, ao argumento de que 
proferida extra petita, uma vez que o art. 202 da CF/88 trata do cálculo do valor inicial da 
aposentadoria, enquanto que o art. 201, § 2º, e o parágrafo único do art. 58 do ADCT se 
referem ao reajustamento dos benefícios. 
Contra-razões não apresentadas. 
Dispensada a revisão (RI, art. 30, IX). 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): Com razão o Instituto 
apelante. O pedido deduzido na inicial, após remissão à Lei nº 8.213/91, art. 2º, inciso V, 
e ao art. 201, § 2º, da CF/88, foi formulado nos seguintes termos: "Ante as razões acima 
expendidas, requer seja o promovido condenado a restabelecer o poder aquisitivo do 
promovente, nos termos do art. 58 e parágrafo único das DT da CF e, por via de 
conseqüência, a pagar-lhe, a partir de maio de 1989, o valor correspondente a 5 salários 
mínimos (parcelas vencidas e vincendas), acrescido de juros e correção monetária, 
devendo a diferença ser apurada por cálculo do contador;" (fls. 04). 
A sentença recorrida, após vasta explanação sobre a norma contida no art. 202 da CF/88, 
notadamente sobre sua auto-aplicabilidade, teve seu dispositivo assim proferido: 
"Em face do exposto, dos fundamentos expendidos, das disposições constitucionais 
invocadas, a doutrina do mencionado voto vencido e as doutas decisões ajustáveis à 
espécie, julgo o presente pedido procedente, para condenar o INSS a reajustar o 
benefício previdenciário, de que o autor é credor, para os valores que forem encontrados 
com a aplicação da metodologia de cálculo prevista art. 202, caput, da Carta Magna, com 
vigência a partir da data da sua promulgação, elaborando-lhes pagamentos 
suplementares; assim decido para reverenciar o princípio da igualdade que tenho como 
basilar do Estado de Direito". (fls. 35). 
Forçoso reconhecer que a sentença apelada decidiu matéria diversa, qual seja, o 
recálculo da Renda Mensal Inicial com base nas últimas 36 contribuições corrigidas 
monetariamente, o que não foi objeto do pedido inaugural. 
Isto posto, dou provimento à apelação para anular a sentença, determinando a remessa 
dos autos ao Juízo de origem, para que outra seja proferida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 68.970-AL  

Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE  
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelado: EFIGÊNIO DE OLIVEIRA 
Advogados: DRS. ELMA CARDOSO OLIVEIRA E OUTROS (APTE.) E  

ANA LEONOR MONTEIRO BALBINO (APDO.) 
 
EMENTA 

Constitucional e Previdenciário. Aposentadoria especial. Lei nº 8.213/91, art. 57. 
- Comprovado o exercício de atividade profissional sob condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade física durante vinte e cinco anos, tem o segurado 
direito a aposentadoria especial. 
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- 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, 23 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 
 
RELATÓRIO  

O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Cuida-se de apelação contra 
sentença que julgou procedente o pedido, condenando o INSS a conceder aposentadoria 
especial ao autor, tendo em vista ter trabalhado em condições periculosas e insalubres. 
O INSS requer a reforma da decisão, argumentando que o autor não comprovou sua 
atividade insalubre e periculosa na Empresa Salgema. E, sendo reformada a sentença, 
que seja o pedido deferido a partir da propositura da ação, em 29.09.93. 
Contra-razões apresentadas. 
Devidamente processados, os autos subiram a este Tribunal. 
Sem revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO  

O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): Dispõe a Lei nº 8.213/91 
em seu art. 57, in verbis: 
"Art. 57 - A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida 
nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e 
cinco) anos, conforme dispuser a lei". 
Conforme ficou demonstrado nos autos, principalmente através do laudo pericial às fls. 
67/72, a parte autora desenvolveu suas atividades profissionais em ambientes insalubres 
e perigosos por mais de vinte e cinco anos. Portanto, tem direito à aposentadoria 
especial. 
Sobre a matéria, este Tribunal tem se manifestado, conforme acórdãos que restaram 
assim ementados: 
"EMENTA: Previdenciário. Trabalho perigoso. Aposentadoria especial. 
01 - Faz jus a aposentadoria especial, aos 25 anos de serviço, o segurado que trabalhar 
em áreas cujas instalações ou equipamentos elétricos detenham alto risco de acidente. 
02 - Não há que se falar em idade mínima de 50 (cinqüenta) anos para o direito àquela 
aposentadoria. 
03 - Precedentes. 
04 - Honorários advocatícios em conformidade com a peça vestibular. 
05 - Apelações improvidas". 
(AC nº 36.177-CE, 2ª Turma, Rel. Juiz Araken Mariz, julg. em 25.10.94, publ. DJ 
17.04.95). 
"EMENTA: Previdenciário e Constitucional. Aposentadoria especial. Eletricitário. Limite 
mínimo de idade. Inexistência. 
- A atividade profissional, em confronto com o Dec. 63.230/68, deve ser considerada 
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sujeita ao benefício da aposentadoria especial, face ao princípio constitucional da 
isonomia, o qual veda qualquer diferenciação entre profissionais de uma mesma 
categoria. 
- Comprovado o exercício de atividade profissional sob condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante mais de vinte e cinco anos, tem o 
eletricitário direito a aposentadoria especial, independentemente de limitação de idade. 
- Sentença mantida. 
- Remessa oficial improvida". 
(Remessa Ex Officio nº 43.316/PE, 2ª Turma, Rel. Juiz José Delgado, julg. em 16.06.94, 
publ. DJ 23.09.94). 
Ante o exposto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 78.035-PE  

Relator: O SR.  JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelantes: DIOGO FEITOSA SALES REP. P/ MARIA HERMELINA F.  SALES E OUTROS 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA E OUTROS (APTES.) 
 
EMENTA 

Processual Civil . Embargos de Terceiro. Penhora. Lei 8.009/90. Falta de prova da 
propriedade do imóvel.  
01. Para se obter a proteção legal dada pela Lei 8.009/90, é mister a prova da 
propriedade do imóvel e sua característica como bem de família, devendo ser entendido, 
este último, como o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar. Não se 
enquadrando nessa definição, poderá ser objeto de penhora judicial.  
02. Apelo improvido.                                  
 
ACÓRDÃO  

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, negar provimento 
à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas 
anexas, que passam a integrar o presente julgado.  
Custas, como de lei.  
Recife, 16 de abril de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO  

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Cuida-se de embargos de terceiro interpostos por 
Diogo Feitosa Sales, Natália Feitosa Sales e Luiz Inocêncio Feitosa Sales, representados 
por Maria Hermila Correia Sales contra a Fazenda Nacional, objetivando  a revogação da 
penhora.  
Alegam os embargantes que a embargada está promovendo uma execução  contra 
Feitosa e Silva Ltda., que tinha como um dos sócios o pai dos mesmos. Acontece que o 
genitor dos embargantes deixou de ser responsável pela sociedade desde 02 de março 
de 1987.  
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Dizem, ainda, que a penhora foi efetuada no único imóvel do casal, o qual é utilizado para 
residência familiar, ferindo, com isso, o art. 1º da Lei nº 8.009/90.  
A Fazenda Nacional apresentou contestação, alegando, inicialmente, a irregularidade da 
representação dos embargantes.  
Diz, ainda, que não ficou comprovada a propriedade do imóvel penhorado, e nem 
apresentaram os documentos necessários à propositura da ação.  
Os embargantes providenciaram  a regularização da representação processual.  
O Ministério Público Federal ofereceu parecer, solicitando, inicialmente, a intimação dos 
embargantes para autenticar as cópias anexas. No mérito, opinou pela procedência dos 
embargos.  
Devidamente intimados, os embargantes providenciaram a autenticação das referidas 
cópias.  
O douto Juiz a quo julgou extinto o feito, sem apreciação do mérito, por entender que, 
como seus genitores não são proprietários do imóvel, o qual pertence à pessoa jurídica 
executada, os postulantes não têm legitimidade para atacar a penhora.  
Os embargantes ajuizaram embargos declaratórios, alegando que a sentença foi omissa e 
obscura.  
O MM. Juiz de Primeiro Grau, entendendo que a sentença não foi omissa, julgou 
improcedentes os embargos declaratórios. Os embargantes apelaram da sentença, 
pleiteando a anulação da mesma, uma vez que ficou demonstrado plenamente o domínio 
do imóvel pelos genitores dos apelantes.  
Foram apresentadas contra-razões.  
É o relatório. 
 
VOTO  

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): O Código de Processo Civil, no seu art. 
1.046, preceitua: 
"Art. 1.046 - Quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de 
seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, depósito, arresto, 
seqüestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, poderá 
requerer lhe sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargos". 
Depreende-se do dispositivo legal supramencionado que é parte legítima para atacar a 
penhora, utilizando-se dos embargos de terceiro, o proprietário do imóvel.  
A Lei nº 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, no seu art. 1º, 
assim prescreve: 
"Art. 1º - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e 
não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de 
outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus 
proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". 
Nota-se, com isso, que basta apenas que o imóvel residencial seja próprio do casal. Nos 
autos, não ficou, em momento algum, demonstrada a propriedade do imóvel pelos 
genitores dos embargantes.  
Inicialmente, percebe-se que o mandado de penhora é referente a uma execução que tem 
como ré a sociedade comercial Feitosa e Silva Ltda.  
Por outro lado, as certidões fornecidas pelos Cartórios de Registro   Imobiliário  de Recife-
PE demonstram a inexistência de qualquer imóvel nesta cidade que seja da propriedade 
dos genitores dos apelantes.  
Sabe-se que a jurisprudência tem entendido que, para se obter a proteção legal do 
dispositivo supramencionado, não se exige a inscrição do bem no Registro Imobiliário, 
nem a instituição do "bem de família" através de escritura pública, bem como de qualquer 
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outra formalidade. Porém, não há nada nos autos que demonstre que o referido imóvel 
enquadra-se no caso do art. 1º da referida lei.  
Sabe-se que a transferência da titularidade do direito real de propriedade, no Direito 
Brasileiro, só ocorre com a transcrição da transação no Cartório Imobiliário. Só é 
considerado bem de família aquele imóvel da propriedade do casal. Aquele que o possui 
em outra condição que não a de proprietário, não tem legitimidade para impedir a penhora 
do referido bem.  
Realmente, às fls. 27/30 dos autos encontra-se a escritura pública de compra e venda do 
imóvel datada de 1984. Porém, como já foi explicitado acima, as certidões fornecidas 
pelos Cartórios não trazem nenhum imóvel de propriedade dos genitores dos apelantes. 
Transcrevo parte da sentença que bem fundamenta essa questão: 
"Mesmo que, eventualmente, um dia, no passado, tal imóvel tenha pertencido ao 
mencionado casal, isto não mais ocorria em abril de 1994, quando se deu a sua penhora. 
Provavelmente, deve ter sido transferido à pessoa jurídica, em realização da quota do 
capital pertinente a Wilson Feitosa da Silva. Daí estar registrado em nome da referida 
sociedade. Vê-se, pois, que inassiste aos suplicantes legitimidade para pugnar pela 
descontituição do ato executório praticado. Destaco mais uma vez: quando a lei fala em 
imóvel próprio do casal ou da entidade familiar, está excluindo os imóveis locados ou 
cedidos gratuitamente ao casal ou a dita entidade. Se o bem não pertencia aos genitores 
dos demandantes quando ocorreu a penhora, como fartamente restou comprovado pelos 
documentos emanados do Cartório de Registro Imobiliário do 4º Ofício da Capital, sendo 
de propriedade da empresa Feitosa e Silva Ltda., não há qualquer vício a macular a sua 
penhora. A residência, por força do simples exercício da posse direta, não confere ao seu 
titular a prerrogativa de invocar a proteção legal ao bem de família".  
Depreende-se, com isso, que não ficou demonstrado que a propriedade do imóvel 
penhorado é dos genitores dos apelantes, não sendo, portanto, os filhos dos mesmos 
parte legítima para ingressar com a presente ação.  
Isto posto, nego provimento ao apelo.  
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 80.738-PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelantes: UNIÃO FEDERAL E INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO    SOCIAL-INSS   
Apeladas: HILDA TAVARES CAMPELO E OUTRAS 
Advogados: DRS. ULISSES JOSÉ DE ALBUQUERQUE COUTELO E OUTROS (APTE.) E  

CRISTÓVÃO SANTOS LINS (APDAS.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Servidor público. Pensão. Reajuste nas mesmas bases e datas auferidas 
pelos servidores ativos. Procedência. Confissão do INSS quanto à não aplicação legal 
dos reajustes. Súmula n. 71 do ex-TFR não incidente. 
- Os reajustes da pensão concedida à família dos ex-servidores falecidos hão de ser 
procedidos na mesma proporção e datas conferidas aos servidores ativos, de maneira 
que o benefício corresponda à totalidade da remuneração ou proventos recebidos em vida 
pelo instituidor. 
- O INSS, ao afirmar nos autos que vinha aplicando às pensões estatutárias das apeladas 
os índices gerais de reajustes de benefícios previdenciários, confessou não ter 
empregado corretamente os índices de reajustes do funcionalismo público como 
determina a CF. 
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- Exclusão do critério de correção monetária fixado pela Súmula 71 do extinto TFR. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento às apelações e dar parcial provimento à remessa 
obrigatória, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o presente 
julgamento. 
Recife, 9 maio de 1996 (data do julgamento).  
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Cuida-se de reexame necessário e de apelações 
voluntárias interpostas pelo INSS e União Federal, visando à reforma da sentença que 
julgou procedente ação proposta pelas pensionistas Hilda Tavares Campelo, Laura 
Tavares Campelo e Ismerai Tavares Campelo, viúva e filhas, respectivamente, de 
servidor público federal inativo do Ministério da Aeronáutica, falecido em 28 de agosto de 
1985. 
A parte impugnada do dispositivo da sentença é do seguinte teor: 
"...julgo procedente esta ação e, dentro dos limites acima estabelecidos, condeno a União 
Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a procederem à revisão das 
pensões das autoras, de forma que o valor total das mesmas corresponda ao valor dos 
proventos do de cujus, como se vivo estivesse, bem como o INSS a pagar as diferenças 
daí decorrentes até a entrada em vigor da Lei nº 8.112/90 e a União Federal a pagar as 
diferenças posteriores, parcelas vencidas e vincendas, tudo com correção monetária (até 
o ajuizamento, adotando-se o entendimento esposado na Súmula 71-TFR e, após, pelas 
regras da legislação pertinente e entendimento do Conselho da Justiça Federal). 
Outrossim, condeno a União Federal a pagar multa mensal, correspondente a 10% (dez 
por cento) do valor de cada prestação, caso não implante o valor correto das pensões das 
autoras, no prazo que lhe venha a ser fixado em regular mandado de citação para o 
cumprimento da obrigação de fazer". 
As razões da apelação do INSS fundam-se na inexistência de provas de que é devida 
diferença de pensão às apeladas, tendo em vista que sempre observou a legislação 
previdenciária da época e, no caso dos autos, caberia "à recorrida apresentar os 
comprovantes dos aumentos percebidos pela categoria funcional do seu ex-marido, não 
havendo, no caso, responsabilidade do INSS, se não era aplicado o índice correto". 
O recurso da União Federal, assim como o do INSS, têm por fundamento a ausência de 
prova apta a demonstrar que não foi procedido ao reajuste dos benefícios das apeladas  
na forma preconizada pela Constituição Federal.  
Insurge-se, ainda, a União Federal contra a fixação de multa no caso da não implantação, 
no prazo a ser determinado e de maneira correta, dos valores reajustados das pensões. 
Contra-razões das apeladas às fls. 121/122.  
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Não convence o argumento dos apelantes, 
de que inexiste prova suficiente nos autos para demonstrar que os valores das pensões, 
percebidas pelas apeladas, não foram reajustados da forma devida. 
Para tanto, basta examinar a própria contestação do INSS, em que reconhece que vinha 
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aplicando às pensões das apeladas os índices gerais de reajustes dos benefícios 
previdenciários, e não os incidentes sobre as remunerações dos servidores públicos 
federais, justificando este proceder no fato de que as interessadas não apresentaram o 
"comprovante de aumento de salário da categoria do falecido". 
Ora, como muito bem frisou o d. Magistrado a quo, o índice de reajuste do funcionalismo 
público é fixado em lei e, portanto, teria a autarquia federal obrigação de  conhecê-lo e 
aplicá-lo de modo e tempo corretos.  
Por sua vez, a União Federal, também em contestação, admite que com o advento da Lei 
nº 8.112/90 as pensões estatutárias passaram a ser mantidas pelo órgão de origem do 
servidor e que tal mudança demandava tempo, não podendo ser implantada "de imediato, 
como se por mágica", para usar as suas próprias palavras. 
Tudo isto denota claramente que tanto o INSS quanto a União Federal, cada qual a seu 
tempo, deixaram de promover a atualização das pensões das apeladas nas mesmas 
bases e datas previstas para os servidores públicos em atividade, assim como a 
integralização delas, a fim de que seus valores correspondessem aos percebidos em vida 
pelo instituidor, do modo estatuído pela Constituição Federal em seu art. 40, §§ 4º e 5º, e 
ADCT, art. 20. 
Despicienda até qualquer outra incursão nos documentos acostados aos autos, já que o 
próprio INSS  afirma não ter procedido ao reajuste das pensões nos moldes 
constitucionalmente estabelecidos.   
Ademais, quem melhor para provar que efetivamente agiu em conformidade com os 
ditames legais e constitucionais, procedendo aos reajustes ocorridos e integralizando as 
pensões, senão os próprios apelantes?    
Com relação à multa imposta à União Federal no caso do não cumprimento do julgado em 
prazo a ser fixado em mandado de citação para a execução, trata-se de inovação do 
legislador ordinário na recente reforma do Código de Processo Civil, perfeitamente 
aplicável à espécie, já que se trata de cumprimento à obrigação de fazer (proceder à 
revisão das pensões das autoras). 
Nesse particular, ressalto que o mesmo legislador não atribuiu qualquer privilégio ou 
ressalva em relação aos entes com personalidade jurídica de direito público. 
Finalmente, em função da remessa obrigatória que se impõe, cumpre-me  reformar a 
sentença no que tange à aplicação da Súmula 71 do TFR até o ajuizamento da ação, 
posto que, segundo entendimento desta Egrégia Turma, só se aplica o critério de 
correção monetária ali estabelecido antes do advento da Lei n. 6.899/81. 
De resto, a sentença há de ser mantida. 
Ante as considerações expostas, nego provimento às apelações voluntárias e dou parcial 
provimento à remessa oficial, reformando a sentença no tocante à aplicação da Súmula 
71-TFR. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 81.122-PB  

Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelante: MARIA DO SOCORRO LOPES DE MORAIS 
Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF 
Advogados: DRS. LEIDSON FARIAS E OUTROS (APTE.) E  

JOSÉ TADEU ALCOFORADO CATÃO E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Processual Civil e Administrativo. Ação de Consignação em Pagamento. Preliminar. 
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Produção de provas dispensada. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Sistema 
Financeiro de Habitação. CEF. Autônomo. Redução de renda familiar. Interpretação do 
contrato de mútuo. Renegociação da dívida.  
1. Não obstante o despacho exarado, a consignante, ora apelante, manifestou-se 
requerendo o julgamento da demanda de plano, nos termos do art. 330, I, do Código de 
Processo Civil, "por não haver razões para tomada de provas outras".  
2. Diante da expressa manifestação da autora em não produzir provas, uma vez que os 
fatos relevantes à solução do conflito já estariam suficientemente comprovados, não 
ocorreu cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide. 
3. O contrato celebrado não prevê hipótese de redução da prestação caso ocorra fato 
superveniente de perda de emprego ou redução da renda familiar. Assegura o referido 
contrato, nesses casos, apenas a renegociação da dívida junto à CEF, incorporando-a ao 
saldo devedor do mútuo para que se restabeleça a capacidade de pagamento da 
prestação em relação à nova renda familiar. 
4. Preliminar rejeitada. 
5. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO  

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, rejeitar a preliminar, e, no mérito, negar provimento à apelação, nos termos 
do relatório, voto do Juiz Relator e notas taquigráficas constantes nos autos, que passam 
a integrar o presente julgado.  
Custas, como de lei.  
Recife, 9 de maio de 1996 (data do julgamento).   
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 
 
RELATÓRIO  

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de apelação de sentença interposta 
por Maria do Socorro Lopes de Morais, objetivando a reforma da decisão que julgou 
improcedente ação de consignação em pagamento.  
Afirma a apelante, preliminarmente, que na inicial postulou por todos os meios de provas, 
tendo o douto Juiz singular prolatado "uma sentença antes do tempo", ocorrendo 
cerceamento de defesa e grande prejuízo para seu direito. Requer, dessa forma, a 
decretação da nulidade da sentença, para que seja determinada realização de audiência 
de instrução e julgamento, com a produção das provas protestadas na exordial, inclusive 
vistoria, perícia, inspeção judicial.  
No mérito, assevera que a r. decisão monocrática julgou contra as determinações do 
princípio pacta sunt servanda, uma vez que deveria ter garantido o pagamento de sua 
prestação mensal com base no Plano de Equivalência Salarial.  
Contra-razões às fls. 70/72, com louvores à sentença.  
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR  

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Observo, às fls. 47 dos autos, 
despacho proferido pelo douto Juiz a quo para que as partes especificassem as provas 
que pretendiam produzir, verbis:  
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"Digam as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, as provas que pretendam produzir, 
esclarecendo sua finalidade. C. Grande, 07.03.94". 
Não obstante o despacho exarado, a consignante, ora apelante, manifestou-se às fls. 48, 
requerendo o julgamento da demanda de plano, nos termos do art. 330, I, do Código de 
Processo Civil, "por não haver razões para tomada de provas outras".  
Diante da expressa manifestação da autora em não produzir provas, uma vez que os 
fatos relevantes à solução do conflito já estariam suficientemente comprovados, o ilustre 
Magistrado proferiu a sentença, por não vislumbrar necessidade de provas, além das 
insertas nos autos. In casu, não houve o alegado cerceamento de defesa com o 
julgamento antecipado da lide.  
Dessa forma, rejeito a preliminar.  
É como voto preliminarmente. 
 
VOTO-MÉRITO  

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): A matéria posta nos presentes autos 
não requer delongado exame.  
A cláusula nona do contrato de mútuo firmado entre a apelante e a Caixa Econômica 
Federal - CEF dispõe sobre a revisão da prestação a qualquer tempo, para assegurar, na 
aplicação dos reajustes, a relação prestação/renda familiar verificada na data da 
assinatura do contrato de financiamento, quando os reajustes divergirem do índice de 
aumento salarial concedido a sua categoria.  
O parágrafo segundo da cláusula acima citada determina que: "não se aplica o disposto 
no caput desta cláusula às hipóteses de redução de renda por mudança de emprego ou 
por alteração na composição da renda familiar em decorrência da exclusão de um ou 
mais co-adquirentes, assegurado ao mutuário, nesses casos, o direito à renegociação da 
dívida junto à CEF, visando a restabelecer a capacidade de pagamento da prestação em 
relação à nova renda familiar apurada".  
Conforme se depreende, o contrato celebrado não prevê hipótese de redução da 
prestação caso ocorra fato superveniente de perda de emprego ou redução da renda 
familiar.  
Assegura o referido contrato, nesses casos, apenas a renegociação da dívida junto a 
CEF, incorporando-a ao saldo devedor do mútuo para que se restabeleça a capacidade 
de pagamento da prestação em relação à nova renda familiar. Diante das razões acima 
expendidas, nego provimento à apelação.  
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 81.250-SE  

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelado: ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS 
Advogados: DRS. VALTENOR SANTOS E OUTROS (APTE.) E  

MARCOS FEITOSA LIMA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Suspensão de benefício sem o devido processo legal. Impossibilidade. 
Inexistência de vício quando da concessão da aposentadoria. Indenização por danos 
morais e materiais ao segurado. Arts. 37, § 6º e  5º, X, da CF/88.   
- O ato de suspensão de benefício previdenciário sem ser precedido do devido processo 
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legal  e sem a instauração do contraditário fere não só o princípio da legalidade como o 
da ampla defesa,  constitucionalmente assegurados.  - O  segurado há de ser ressarcido 
pelo longo período transcorrido entre a data da suspensão sumária da aposentadoria e a 
do seu efetivo restabelecimento, especialmente porque não se constatou quaisquer 
irregularidades na obtenção do referido benefício.  - O legislador constituinte não só 
previu a reparação do dano material ao administrado pela prática de atos de omissão e de 
comissão dos representantes da Administração Pública, como também a indenização pelo 
prejuúzo moral  decorrente da violação de direitos, a teor dos arts. 37, § 6º, e 5º, X, da 
Carta Magna em vigor.   
- Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO    

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Terceira 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que integram o presente julgado.   
Custas, como de lei.  
Recife, 23  de  maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Apelação cível contra sentença que, julgando 
procedente o pedido formulado por Antônio Alves dos Santos em ação ordinária movida 
contra o INSS, condenou-o a pagar ao autor o benefício  previdenciário, devidamente 
atualizado, relativo ao período em que esteve suspenso, e a  indenizá-lo pelos danos 
morais e materiais decorrentes da ilegalidade da referida suspensão.  
A autarquia previdenciária, ora apelante, insiste em afirmar a legalidade da supressão da 
aposentadoria  especial do apelado (art. 206 do Dec. nº 89.312/84).  
Segundo ela,  os documentos apresentados pelo segurado com o fito de  comprovar o 
tempo de serviço exigido para a concessão do benefício foram considerados insuficientes. 
Aduz, ainda, que foi  garantido ao recorrido o direito  à ampla defesa em consonância com 
a Súmula nº 160 do ex-TFR. Requer, ao final, o provimento do recurso.   
Nas contra-razões, às fls. 154/155, o apelado pugna pela manutenção do decisum.   
Relatei.   
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Irretorquível se apresenta a douta 
sentença.   
O autor, ora apelado, foi surpreendido com a suspensão de sua aposentadoria especial, 
concedida em 03.12.84, com base no art. 35 do Decreto nº 89.312/84, em 20.01.87.  
Desta decisão unilateral do INSS, o segurado recorreu, tendo sido provido o recurso. 
Entretanto, quando da remessa dos autos ao CRPS para o julgamento do recurso 
obrigatório, verificou-se o extravio do processo. Foi necessária a reconstituição dos autos, 
pela própria iniciativa do segurado, para que finalmente se restabelecesse o benefício 
questionado.    
Transcorreram 6 (seis) longos anos desde a suspensão até a regularização do 
pagamento da aposentadoria. Neste ínterim, o promovente deixou de usufruir o direito a 
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que fazia jus, pondo em risco não só a sobrevivência pessoal, como também a de sua 
família, em razão do caráter alimentar da prestação vindicada. Despiciendo, pois,  falar 
sobre o prejuízo e o desrespeito para com o segurado decorrente da irresponsabilidade 
da autarquia previdenciária em suspender o benefício antes de ser realmente investigada 
a existência da alegada irregularidade.   
A Administração agiu ilegalmente ao suprimir do beneficiário o direito à ampla defesa, 
constitucionalmente assegurado. A suspensão da aposentadoria foi um ato unilateral da 
Previdência Social sem ser precedido do devido processo legal, conforme reconheceu a 
e. JRPS, através da Resolução nº 122/87, às fls. 110.  
Ademais, nenhum vício foi constatado na concessão do benefício. As diversas instâncias 
administrativas reconheceram a legalidade da aposentadoria impugnada não só pelos 
documentos apresentados pelo segurado como também pelas diligências realizadas pela 
autarquia previdenciária à época da concessão.   
A Constituição Federal em vigor, em seu art. 37, § 6º, prevê a reparação do dano causado 
pela Administração por atos de omissão ou de comissão de seus representantes aos 
administrados. Em se tratando de dano de ordem moral, o legislador constituinte também 
previu expressamente a indenização respectiva, a teor do art. 5º, X, a seguir transcrito: 
"São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 
violação". 
Configurado está, nos presentes autos, o prejuízo de ambas as naturezas: material e 
moral a exigir reparação. O Poder Público tem o dever de agir licitamente em obediência 
aos princípios constitucionais da Administração Pública, em especial, em consonância 
com o princípio da legalidade aqui violado.   
Isto posto, nego provimento ao recurso para manter a douta sentenÞa recorrida.   
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 82.382-CE 

Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Apelante:  UNIÃO FEDERAL 
Apelados: ARNULFO JOSÉ BARBOSA LINS E SILVA E OUTROS 
Advogados: DR. MARCELO VINICIUS GOUVEIA MARTINS (APDOS.) 
 
EMENTA 

Administrativo e Processual Civil. Requisitos presentes. Peritos Criminais do 
Departamento de Polícia Federal e Delegados de Polícia Federal. Manutenção da 
equiparação salarial. 
- Apelação e remessa oficial improvidas. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas, 
decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na forma 
do relatório e notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 21 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
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RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: Trata-se de apelação interposta pela União 
Federal contra a sentença proferida pelo MM.  Juiz Federal da 5ª Vara do Ceará, que 
julgou procedente a ação cautelar, para assegurar aos autores, Peritos Criminais 
Federais, igualdade de vencimentos com Delegados de Polícia Federal.  
Alegaram os autores, na inicial, que, a partir de janeiro de 1990, perderam a equiparação 
salarial-vencimental para com os Delegados de Polícia Federal, reduzidos em relação a 
estes seus vencimentos, sem qualquer fundamento legal.  Argumentaram, ainda, que o 
direito à isonomia decorre do § 1º do artigo 39 da Constituição Federal, e estava previsto 
na Lei nº 7.720/68. 
A sentença julgou procedente o pedido, considerando presentes o fumus boni juris e o 
periculum in mora. O primeiro requisito se caracterizou porque, em agosto de 1990, 
Peritos e Delegados da Polícia Federal percebiam a mesma retribuição vencimental. O 
segundo, resultou do caráter alimentar dos vencimentos.  
Nas razões de apelação, a União Federal alegou que, se condenada em processo 
principal, dispõe das mesmas condições econômicas para restaurar o direito pleiteado; é 
inquestionável o cunho satisfativo da cautelar deferida; existe absoluta carência do fumus 
boni juris; o Decreto-lei nº 2.251/85 não determina a equiparação em tela; os cargos de 
Perito Criminal e Delegado não guardam semelhanças de atribuições  e que o artigo 241 
da CF dirige-se à categoria dos Delegados, não contemplando outras carreiras da Polícia 
Federal, eis que não se elencam dentre as denominadas carreiras jurídicas.  
Os apelados ofereceram contra-razões, às fls. 656 a 663, alegando, em resumo, que não 
se aplica a Súmula nº 339 do STF ao caso, pois a petição inicial e a sentença não 
dispõem sobre aumento de vencimento ou reposição de perdas; procurou-se a 
restauração de um direito assegurado aos apelados que recebiam em termos 
vencimentais os mesmos proventos percebidos pelos Delegados de Polícia Federal, 
vencimentos estes isonômicos até dezembro de 1989; o § 4º do art. 40 da Lei nº 8.112/90 
regulamentou o disposto no § 1º do art. 39 da Constituição Federal, assegurando a 
isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou semelhantes; o Decreto-lei 
nº 2.320/87 considerou como de nível superior as categorias funcionais de Delegado de 
Polícia Federal, Perito Criminal e Censor Federal.  
É o relatório.  
Peço dia para julgamento.                 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): Deve-se examinar, tão-somente, a 
presença dos pressupostos para a concessão da tutela cautelar. O fumus boni juris está 
satisfeito, pois a tese defendida pelos autores já encontrou acolhimento na jurisprudência 
deste Tribunal, conforme se verifica pelas ementas a seguir transcritas:   
"Administrativo e Processual Civil. Ação Cautelar. Peritos Criminais do DPF. Isonomia 
com os Delegados. Apelação interposta pela União Federal quase quatro anos após a 
publicação da sentença. Manifesta intempestividade. Não conhecimento. Manutenção da 
sentença que julgou procedente o pedido cautelar. Precedentes do Egrégio Plenário. 
Remessa improvida".  
(Apelação Cível nº 76719-CE. Rel. Juiz Ridalvo Costa. 3ª Turma. Julg. 31.08.95).  
"Administrativo. Servidor. Equiparação salarial. Perito/Delegado. Processual Civil. Medida 
Cautelar. Requisitos. Possibilidade.  
1 - Existentes o fumus boni juris e o periculum in mora, defere-se a cautela que determina 
manutenção de equiparação salarial. Precedentes. Agr. 181, 182, 183 - CE. Remessa 
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oficial e apelação improvidas".  
(Apelação Cível nº 82383-CE. Rel. Juiz Petrucio Ferreira. 2ª Turma. Julg. 05.09.95).  
O periculum in mora está presente sempre que se discute dívida de caráter alimentar. 
Não se pode esquecer que os vencimentos representam a fonte de subsistência da 
imensa maioria dos servidores públicos, de modo que a redução do seu valor implicará, 
no mínimo, a baixa no padrão de vida, atingindo interesses legítimos de toda a família, 
com repercussões na formação dos filhos e no próprio equilíbrio da unidade familiar.  
O caráter de satisfatividade não existe, tendo em vista o vínculo permanente mantido 
entre os autores e a União Federal, permitindo o ressarcimento de pagamentos por 
ventura tidos, afinal, como indevidos.  
Em face do exposto, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 83.996-PE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: JOSÉ ARNÓBIO DE SOUZA 
Apelada: UNIÃO FEDERAL (INAMPS) 
Advogados: DRS. OLGA MAIA BARROS E OUTRO (APTE.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Desvio de função devido a circunstâncias emergenciais e transitórias. Lei 
8.112/90, art. 117, XVII. Constituição Federal, art. 37, II. 
- A necessidade de serviço tipifica uma situação transitória, caso em que pode o servidor 
ser convocado a exercer atribuições diversas e estranhas ao cargo em que foi investido. 
- O servidor não pode passar a ocupar cargo público de carreira, para o qual não foi 
selecionado através de concurso público. 
- 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, 15 de fevereiro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): José Arnóbio de Souza ajuizou ação 
ordinária contra o INAMPS - Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 
Social, objetivando seu reenquadramento funcional por desvio de função. 
Alegou o autor que exerce as funções de agente administrativo, apesar de ocupante de 
cargo de auxiliar operacional de serviços diversos. 
O Juízo monocrático aduziu que o desvio de função não pode gerar efeito de 
enquadramento no cargo correspondente às funções efetivamente exercidas, porque o 
art. 37, II, da Constituição Federal, consagra a investidura unicamente mediante concurso 
público. 
O postulante, no caso, não produziu qualquer prova do fato alegado, e a ação foi julgada 
improcedente. 
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A parte autora apelou da sentença, postulando, além do enquadramento, uma 
indenização pelas atividades prestadas durante o período em que esteve desviado de 
função. 
Apresentadas as contra-razões pela União Federal, representante designada na forma do 
art. 69 da Lei Complementar nº 73/93. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Trata-se de apelação da r. sentença que 
julgou improcedente ação ordinária ajuizada, visando ao reenquadramento funcional por 
desvio de função, bem como ao direito do autor às diferenças remuneratórias entre seu 
cargo de auxiliar operacional de serviços diversos e a função de agente administrativo 
que efetivamente exerce. 
O art. 117, XVII, da Lei nº 8.112/90, preceitua: 
"Art. 117 - Ao servidor é proibido: 
(...) 
XVII - cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em 
situações de emergência e transitórias. 
(...)." 
Ocorre que foi delegada competência ao autor para exercer atividades diferentes 
daquelas em que foi investido, em virtude de uma situação de necessidade temporária de 
serviço e física, por ocasião de ausência de funcionário para desempenhar tal função. 
A variação do serviço, no entanto, não caracterizou um desvio de função de forma efetiva, 
mas foi um caso de extrema necessidade passageira. 
A Constituição Federal vigente, no seu art. 37, II, expressa: 
"(...) 
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em 
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;" 
O reconhecimento da tese do autor implicaria em negar vigência ao texto constitucional, 
ao permitir a utilização de expedientes e fórmulas criadas pela burocracia para contornar 
a exigência de concurso para provimento de cargo público. O servidor, se quiser, poderá 
exercer de forma eventual alguma atribuição distinta do seu cargo. Esse fato, porém, não 
implica em qualquer conseqüência para a Administração Pública, submetida que se acha 
aos estreitos limites traçados pela Constituição, no que tange à investidura de cargos 
públicos. 
A Súmula nº 223 do extinto TFR trata de matéria trabalhista, não se aplicando às normas 
administrativas, sobretudo após a superveniência do atual Estatuto Político. 
Assim, no caso em tela, não reconheço o direito do autor às diferenças remuneratórias 
por ele pleiteadas. A função para a qual foi nomeado, quando da classificação em 
concurso público, não alcança a remuneração de agente administrativo. 
Isto posto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 84.670-CE  

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelado: NELSON FERREIRA FAHEINA 
Advogados: DRS. JACY PEREIRA DE MELO E OUTROS (APTE.) E  
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FRANCISCO JACINES GURGEL LUZ (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Processual Civil. Tempo de serviço. Questão de fato. Inaplicável ação 
declaratória. Manifesto objeto do autor. Erro no rótulo da ação não impede a tutela 
jurisdicional. Inteligência do art. 250 do CPC. Denciário.  
Comprovação de tempo de serviço junto ao INSS. Provas testemunhais com indício de 
prova material. 
1. A existência de relação jurídica entre o INSS e o trabalhador, no que se refere à 
expedição de certidão de tempo de serviço para fins previdenciários, não é o objeto da 
presente lide, posto que a tutela pretendida versa sobre a possibilidade de averbação de 
tempo de serviço por prova exclusivamente testemunhal, sendo questionado, pois, o fato, 
o tempo de serviço, e não a relação jurídica de per si, sendo,  assim, incabível a ação 
declaratória. 
2. Estando, entretanto, devidamente comprovada a pretensão do autor, não há razão para 
negar-se-lhe a prestação jurisdicional só porque rotulou erradamente a ação. 
Precedentes. 
3. Preliminar rejeitada. 
4. Estando devidamente comprovada a relação de emprego com indícios de prova 
material (declaração do empregador de prestação de serviços) e provas testemunhais, 
reconhecido deve ser o tempo de serviço do autor, nos termos do que dispõe a boa 
técnica processual, bem como a legislação previdenciária. 
5. As custas e contribuições  judiciais serão reembolsadas a final pelo vencido, ainda que 
seja uma das entidades referidas no nº I do art. 9º da Lei nº 6.032/74. 
6. 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, 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, 28 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO  

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: O Instituto Nacional do Seguro Social  apela da 
decisão do MM. Juiz monocrático, Dr. Napoleão Nunes Maia Filho, que julgou procedente 
ação declaratória em favor de Nelson Ferreira Faheina, jornalista, no sentido de, 
rejeitando a preliminar de via processual inadequada para comprovação de tempo de 
serviço, declarar o tempo de serviço prestado pelo autor, como locutor, à Rádio Vale do 
Jaguaribe, de Limoeiro do Norte, de janeiro de 1961 a dezembro de 1964, condenando o 
INSS a ressarcir ao promovente as custas que antecipou e a pagar-lhe honorários 
advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.   
Nas razões de apelo, a autarquia-ré  alega, preliminarmente, a inadequação da via 
processual eleita, posto que, nos termos do § 3º, art. 55, da Lei 8.213/91, os instrumentos 
próprios seriam a justificação administrativa e judicial, não se prestando, pois, a ação 
declaratória para declarar a existência de fato, como o é o tempo de serviço.  
No mérito, defende que não é possível a comprovação de tempo de serviço alicerçada 
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apenas em prova exclusivamente testemunhal, tendo em vista a legislação previdenciária  
exigir início razoável de prova material, bem como se insurge quanto à condenação em 
reembolso de custas processuais, vez que, sendo uma autarquia federal, não está sujeita 
ao pagamento de custas processuais, nos termos do art. 9º, inciso I, da Lei nº 6.032/74, 
devidamente explícita e induvidosa, segundo o § 1º do art. 8º da Lei 8.620/93. 
Contra-razões.  
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): O  presente recurso, interposto pelo 
INSS, versa, preliminarmente, sobre a eleição de ação declaratória para fins de 
comprovação de tempo de serviço, visando a benefícios previdenciários,  alegando  o 
recorrente ser a justificação administrativa ou judicial  a via processual determinada pela 
Lei Adjetiva Civil. Assim se lê do art. 4º do CPC: 
"Art.4º. O interesse do autor pode limitar-se à declaração: 
I - da existência ou da inexistência de relação jurídica; 
II - da autenticidade ou falsidade de documento. 
Parágrafo único. É admissível a ação declaratória ainda que tenha ocorrido a violação do 
direito".   
Versando a presente ação sobre reconhecimento de tempo de serviço prestado pelo autor 
em entidade de iniciativa privada, não há como enquadrá-la em situação de autenticidade 
ou falsidade de documento, restando-nos, então, averiguar se a presente hipótese se 
enquadra na existência ou não de relação jurídica.  
O que se pretende na ação não é a comprovação de relação jurídica entre a parte e o 
INSS, como ocorreria com a existência ou não de uma obrigação tributária, 
reconhecimento de direito subjetivo a crédito fiscal, prescrição de obrigação, validade de 
contrato, interpretação de cláusula contratual, reconhecimento de sociedade de fato, 
dentre outros,  mas  comprovação de um fato que, uma vez existente, geraria a obrigação 
por parte do INSS de expedir certidão de tempo de serviço, nos termos que pretende o 
autor. Ou seja, a existência da relação jurídica refere-se à relação entre as partes, de 
modo que, uma vez reconhecida, gere uma obrigação de dar, fazer ou não fazer, negada 
pela outra parte não por falta de requisitos, de fato propulsor a gerar tais direitos, mas por 
dúvida quanto à existência da própria relação entre as partes.  
Melhor dizendo, em uma obrigação tributária discute-se não a existência do tributo como 
fato, mas  se as partes se acham obrigadas a  pagá-lo, referindo-se, entretanto, a casos 
concretos, assim como as interpretações às cláusulas contratuais, em que se vai 
averiguar se os termos em que foram redigidas gerou obrigação entre os contratantes. 
Em tal sentido é a decisão abaixo transcrita: 
"O interesse de agir por meio de ação declaratória envolve a necessidade, concretamente 
demonstrada, de eliminar ou resolver a incerteza do direito ou relação jurídica. A 
declaratória tem por conteúdo o acertamento, pelo juiz, de uma relação jurídica".  (RTJ 
83/934).  
Logo, se não há dúvida ou incerteza quanto à relação jurídica, descabe a ação 
declaratória (RJTJESP 107/325). Comentários ao CPC de Theotonio Negrão, 24ª edição.  
Razão possui, portanto, o recorrente quando afirma não ser a ação declaratória a propícia 
para o que objetiva o apelado, entretanto, uma vez fornecidos pela Lei Processual vários 
tipos de ações que permitam a tutela jurisdicional, não se pode concordar que a 
justificação seria o único remédio jurídico através do qual poderia o autor ter o seu tempo 
de serviço devidamente comprovado para fins de expedição de certidão de tempo de 
serviÞo. A ação condenatória também se presta a este objetivo, e vez que foi comprovada 
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por petição de fls. 26 que o intuito do autor é a obrigação de fazer por parte do INSS no 
sentido de expedir certidão de tempo de serviço nos termos do tempo de serviço 
declarado,  não será o rótulo atribuído à ação motivo para negar-se-lhe  a prestação 
jurisdicional, vez que deduziu de maneira clara e inequívoca sua pretensão, nos termos 
do comentário de Theotonio Negrão ao art. 4º do CPC, onde dispõe, in verbis:    
"Em mais de um acórdão se lê que a ação declaratória não pode ter caráter condenatório 
(JTA 104/99), o que é óbvio. Ocorre, porém, que muitas vezes o autor cumula pedidos 
declaratórios e condenatórios ou, mesmo, erra a denominação da ação. Desde que tenha 
deduzido de maneira clara e inequívoca sua pretensão, não há razão para negar-lhe a 
prestação jurisdicional, só porque rotulou erradamente a ação. Neste sentido: RSTJ 
23/244, voto do Min. Hélio Mosimann, à  p. 248. Neste sentido: "Nada veda que a 
declaratória seja ajuizada em conexão com pedido constitutivo ou condenatório. O nome 
com o qual se rotula a causa é sem relevância para a ciência processual" (RSTJ 37/368).  
Com estas considerações, rejeito a preliminar argüida pelo INSS, posto que independente 
de ter sido a presente ação rotulada de declaratória é objetivo do autor a comprovação de 
tempo de serviço por tal autarquia, direito este negado por desconhecer provas de 
natureza exclusivamente testemunhal, assumindo, assim, a presente ação a natureza 
condenatória a que se objetivou.     
 
VOTO-MÉRITO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): O mérito da presente apelação versa 
sobre a apreciação de provas para fins de comprovação de tempo de serviço junto ao 
INSS.  Das provas apresentadas pelo apelado podemos destacar: 
1. cópia da CTPS, demonstrando que foi oficializada a relação de emprego junto ao 
empregador a partir de 1º de janeiro de 1965 (fls.12); 
2. declaração do empregador (Sociedade Vale do Jaguaribe Ltda.), comprovando que o 
autor trabalhou na emissora no período de 01/01/61 a 31/12/64 (fls.10); 
3. escritos do apelado relativos à Revista do Vale, pertencente à emissora Vale do 
Jaguaribe (fls. 14 a 23);   
4. carteira de radialista fornecida pelo Diretor Superintendente da Rádio Difusão (fls.23); 
5. fotos (duas) do suplicante exercendo sua profissão junto à emissora (fls. 23); 
6. depoimento de testemunhas ( Nilo Nogueira de Oliveira, Meton Maia e Silva e 
Sebastião Bezerra Nogueira Maia), confirmando o exercício da profissão de jornalista 
junto à Rádio Vale do Jaguaribe no período de janeiro de 1961 a dezembro de 1964 (fls. 
50 a 53).        
Do acima especificado, percebemos que não  trata a presente comprovação de tempo de 
serviço apenas de prova exclusivamente testemunhal, como quer fazer acreditar o 
recorrente, posto que foram apresentados documentos, do próprio empregador, 
comprovando a prestação de serviços do recorrido, estando a presente hipótese nos 
termos do que dispõe o art. 55 da Lei 8.213/91, vale dizer, baseada em provas 
testemunhais com indício de prova material. E mesmo que não se entenda que a 
confirmação do empregador do tempo de serviço, por declaração,  se constitui em  indício 
de prova material, as provas exclusivamente testemunhais seriam suficientes, 
principalmente porque não sendo contestadas quanto à sua veracidade podem colaborar 
com o livre convencimento do juiz, não havendo, pois, apenas nas situações que assim se 
exija, menosprezar determinado tipo de  prova, se considerado suficiente para o julgador.     
Quanto à condenação de reembolso das custas processuais, não há como prosperar a 
apelação da autarquia, que realiza a simbiose entre isenção e reembolso de custas 
processuais, dando-lhes o mesmo tratamento jurídico, sob o fundamento de que as 
autarquias seriam isentas do pagamento de custas, não considerando o que dispõe o § 
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4º, IV, do art.10, da Lei nº 6.032/74, o qual expressamente determina que as custas e 
contribuições serão reembolsadas a final pelo vencido, ainda que  seja uma das entidades 
referidas no nº 1 do art.9º, nos termos da decisão que o condenar.    
A isenção de  custas concedida à União, aos Estados, aos Municípios, aos Territórios 
Federais, ao Distrito Federal e às respectivas autarquias, recepcionada pela Lei nº 
6.032/74, não pode ter o mesmo tratamento do reembolso das custas, visto que, na 
primeira situação, o legislador isentou o Estado de arcar com o ônus necessário ao Poder 
Judiciário, provavelmente pelo fato de se tratar de verba pública, implicando tal 
pagamento em apenas mera transferência de verbas, de um Poder Público para outro. 
Entretanto, quando falamos em reembolso, não podemos falar em isenção, porque caso 
fosse conferido o poder a estas entidades de não reembolsar , estaríamos dando um 
privilégio e condenando o particular a sempre arcar com o ônus das custas, mesmo 
quando vencedor.  
Na segunda hipótese, não temos uma transferência de verba pública, mas uma renúncia 
do direito do particular, razão pela qual o art. 10 da Lei nº 6.032/74 ressalva a obrigação 
do reembolso.        
Ante o exposto, nego provimento à apelação.    
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 85.005-PE  

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: BANCO BANORTE S/A 
Apelados: OLAVO SANTOS LIMA E OUTRO 
Advogados: DRS. ROBERTO JOSÉ MOLITERNO E OUTROS (APTE.) E  

JOSÉ NUNES COSTA E OUTRO (APDOS.) 
 
EMENTA 

Civil e Processo Civil.  Contrato de mútuo para aquisição da casa própria. SFH.  Plano de 
Equivalência Salarial.  Reajuste das prestações em desacordo com os critérios 
estabelecidos no contrato. UPC.  Variação do salário mínimo. Aplicação do Decreto-lei nº 
2.284/86.  Congelamento das prestações da casa própria.  Assistente técnico.  
Impedimento e suspeição. 
- O contrato firmado entre os autores e o Banorte, agente financeiro, para aquisição da 
casa própria, previu como critério de reajuste das prestações a variação da UPC, 
adotando o PES - Plano de Equivalência Salarial como base. 
- O Mandado de Segurança nº 029/83 não negou vigência ao critério de reajustamento 
previsto no instrumento contratual, visto que o contrato faz lei entre as partes contraentes, 
mas apenas reconheceu que o reajuste da prestação da casa própria não poderia superar 
o percentual de reajustamento do salário mínimo.  
- O Banorte agiu arbitrariamente e de má-fé ao reajustar ditas prestações pela variação do 
salário mínimo, desconsiderando a variação da UPC, critério fixado por este banco e 
aceito pela outra parte, muitas vezes aplicando percentuais superiores aos da UPC. 
- Conforme entendimento esboçado pelo Egrégio STJ, o congelamento previsto no 
Decreto-lei nº 2.284/86 deve incidir também nas prestações da casa própria, nos 
contratos regidos pelo PES, o que não foi respeitado pelo agente financeiro. 
- A Lei Processual Civil, no art. 422, é clara ao determinar que apenas são passíveis de 
impedimento ou de suspeição os peritos, não se incluindo nessa hipótese os assistentes 
técnicos, posto que são da confiança da parte.    
- Apelação improvida.  
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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, 27 de junho de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO   

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: O Banco Banorte S/A interpôs recurso de 
apelação contra a v. sentença monocrática que julgou procedente a presente ação  de 
consignação em pagamento e declarou extinta a obrigação dos autores de pagarem o 
resíduo e as prestações consignadas.  
Os requerentes, segundo o exposto na peça vestibular, são adquirentes de um imóvel 
através do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, financiado pelo Banorte - Crédito 
Imobiliário S/A, com prestações reajustadas pela variação da UPC, de acordo com o 
fixado no contrato, respeitando-se, sempre, o Plano de Equivalência Salarial - PES.   
Contudo, afirmam os promoventes, a partir de julho de 1983, os reajustes das prestações 
passaram a superar a variação dos vencimentos dos autores.   
Chamados a integrar a lide, na qualidade de litisconsortes passivas necessárias, a Caixa 
Econômica Federal - CEF e a União Federal contestaram a lide, alegando, 
preliminarmente, ilegitimidade passiva para figurarem na presente causa.  
O Banorte também contesta a ação, fundamentando seu procedimento na decisão 
proferida no mandado de segurança anteriormente impetrado pelos promoventes, a qual 
especificou, como critério de reajuste das prestações, a variação do salário mínimo.   
Após ser vencido com a declaração da procedência do pedido dos requerentes, o 
réu/Banorte  apelou, alegando que o v. acórdão proferido no referido mandamus 
determinou que os reajustes das prestações fossem feitos de acordo com a variação do 
salário mínimo, embora os requerentes entendam que o indexador para esses reajustes 
seria a variação da UPC, limitada pela variação do salário mínimo.  Inclusive, afirma ser 
ilegítima a variação da UPC.   
Ainda, o apelante se insurgiu contra o fato de o laudo ter sido apresentado por um 
assistente técnico completamente impedido legalmente de exercer essas funções, em 
razão de sua profissão.   
Contra-razões às fls.274/275 dos autos.   
Relatei. 
 
VOTO      

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A discussão posta em análise versa 
sobre o critério de reajuste das prestações para aquisição de imóvel pelos autores, 
através do SFH - Sistema Financeiro da Habitação.     
Compulsando-se os autos, percebe-se que a escritura particular de compra e venda do 
referido imóvel fixa, na cláusula sexta, a variação da UPC como base de reajuste para as 
prestações.   
No entanto, o Banorte alega que, após a interposição do MS nº 029/83, relativo à mesma 
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matéria, firmou-se o entendimento segundo o qual os reajustes das prestações da casa 
própria deveriam respeitar a variação do salário mínimo.   
Na realidade, equivocou-se o ilustre recorrente, ao referir-se ao conteúdo do acórdão 
proferido no mandamus acima.   
Ocorre que o contrato firmado entre os autores e o Banorte previu o reajuste das 
prestações de acordo com a variação da UPC, adotando o PES - Plano de Equivalência 
Salarial como base.  E o retromencionado mandado de segurança apenas determinou um 
limite a ser observado em tal reajustamento. A ementa proferida em tal processo, 
transcrita na v. sentença e abaixo reproduzida, não deixa dúvidas a respeito.  Ei-la: 
"Mútuo. Sistema Financeiro da Habitação. Reajuste de prestações. Artigo 5º, parágrafos 
4º e 5º, da Lei 4.380/64. Derrogação reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Leis 
6.205/75 e 6.423/77. Interpretação no sentido de que não impediriam a subsistência de 
um teto para o reajuste das prestações.Instruções e resoluções do BNH. Entendimento 
prevalente no Tribunal Federal de Recursos acolhendo a tese de que mantiveram como 
limite para atualização do valor das prestações o correspondente à variação do salário 
mínimo". 
(Apelação em Mandado de Segurança nº 104.085-PE, Apelantes: Associação de 
Poupança e Empréstimo de PE - APEPE, Apelados: Waldy do Passo Neves e outros, 
Relator: Ministro Eduardo Ribeiro). (Grifo nosso). 
Sem dúvida, o acórdão proferido não negou vigência ao critério de reajustamento 
estabelecido no contrato, mas apenas reconheceu que o reajuste da prestação da casa 
própria não poderia superar o percentual de reajustamento do salário mínimo.   
No caso em tela, o Banorte deveria reajustar as prestações pela UPC, conforme 
contratado, observada, sempre, a variação do salário mínimo, de forma que o 
reajustamento nunca fosse além dessa variação, o que não se verificou.   
O Banorte agiu de má-fé reajustando a prestação dos autores pela variação do salário 
mínimo e, muitas vezes, aplicou percentuais superiores aos da UPC.          
Além do mais, conforme perfeitamente analisado pelo douto Juiz monocrático, o acórdão 
proferido no mandado de segurança não adentrou na matéria atinente à incidência do 
Decreto-lei nº 2.284/86, responsável pelo congelamento de preços e salários (Plano 
Cruzado), e muito menos negou a aplicação do congelamento às prestações da casa 
própria, nos contratos regidos pelo PES, conforme entendimento firmado pelo Egrégio 
STJ.  E o Banorte não respeitou a incidência dessa norma legal.   
Outrossim, improcede a alegação do banco recorrente, nas razões recursais, de que o 
Juiz monocrático, ao decidir a lide, mandou aplicar "indexador unilateralmente 
apresentado pelos apelados".   
Na verdade, esse mesmo índice foi eleito pelas partes, no contrato, como forma de 
reajuste.  Ora, o contrato faz lei entre as partes contraentes, não podendo ser 
considerada ilegal uma decisão que respeitou as disposições contratualmente firmadas 
pelos dois pólos da relação.   Ademais, sem nenhum fundamento a impugnação do 
recorrente quanto à atividade profissional do assistente técnico do autor e, também, 
quanto ao fato de o mesmo litigar em outro processo judicial sobre a mesma questão. 
O art. 422 da Lei Processual Civil põe termo a essa discussão, estabelecendo que "os 
assistentes técnicos são de confiança da parte, não sujeitos a impedimento ou 
suspeição". E ao juiz cabe dicidir a lide dentro dos argumentos trazidos aos autos, tendo 
ampla liberdade de formar seu juízo de valor sobre a matéria.    
Isto posto, nego provimento à apelação para ratificar a sentença impugnada. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 85.352-CE  
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Relator: O SR. JUIZ BARROS DIAS 
Apelante: EPITÁCIO CRUZ 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. FRANCISCO CLÁUDIO B. DE QUEIROZ (APTE.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Servidor público. Pedido de readaptação com base na Lei nº 3.780/60. 
Insuficiência de provas. 
- O instituto da readaptação, conforme previsto no art. 43 da Lei nº 3.780/60, destinou-se 
às situações de desvios funcionais existentes até o seu advento. 
- À míngua de prova do exercício das funções do cargo para o qual se pretende isonomia 
salarial, durante o período de dois anos antes do surgimento do referido diploma no 
mundo jurídico, não é de se reconhecer a procedência do alegado direito adquirido à 
readaptação. 
- 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, 27 de fevereiro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente, em exercício 
JUIZ BARROS DIAS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ BARROS DIAS: Trata-se de pedido de readaptação, instituto previsto 
pela Lei nº 3.780/60, consubstanciado na mudança de cargo por constatação da 
ocorrência de desvio de função. O promovente, atualmente inativo, alega ter exercido as 
funções de Inspetor do Trabalho de forma a preencher os requisitos previstos no art. 43 
da lei supramencionada e ter direito adquirido à percepção de proventos equivalentes ao 
do cargo pretendido, antes da suspensão legal desse instituto. Comprova ter requerido a 
readaptação administrativamente, por mais de uma vez.  
A União contesta, argüindo prescrição do fundo do direito, preliminarmente. No mérito, 
expõe que a lei em que o autor se fundamenta veio para estruturar situações funcionais 
anteriores ao seu advento, no que não se enquadra o caso do autor. 
A decisão final do Juízo de Primeira Instância teve o pedido como improcedente, pelo que 
ora recorre o promovente. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ BARROS DIAS (Relator): Fundamentado está o decisum nos 
argumentos levantados pela União, quais sejam, que a Lei nº 3.780/60 enquadrou 
situações já estabelecidas de desvio de função, atingindo, inclusive, o próprio autor, que 
foi readaptado para o cargo de Escrevente Datilógrafo em 1960, pelo que descaberia a 
aplicação da mesma norma para o pleito pretendido, uma vez que, conforme entendeu o 
douto Julgador, o autor só veio a exercer as funções de Fiscal do Trabalho posteriormente 
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ao advento da norma retromencionada. 
Em suas razões recursais, alega o promovente que o documento de fls. 16 comprovaria 
que a sua situação se adequa ao previsto na Lei nº 3.780/60 e que foi impedido de 
produzir prova testemunhal, indeferida pelo Juiz monocrático. Aduz existirem casos de 
readaptação de outros funcionários em condições semelhantes à sua. Tenta demonstrar, 
outrossim, ter preenchido os requisitos legais à constituição do direito em apreço. Requer 
a reforma da sentença para que seja o pedido exordial julgado procedente, alfim. 
Para melhor elucidação da questão, mister se faz a leitura do dispositivo legal no qual o 
requerimento pórtico se fundamenta: 
Lei 3.780/60: 
"Art. 43. Será readaptado o funcionário que venha exercendo, ininterruptamente, e por 
prazo superior a 2 (dois) anos, atribuições diversas das pertinentes à classe em que for 
enquadrado, ou haja exercido estas atribuições, até 21 de agosto de 1959, por mais de 5 
(cinco) anos ininterruptos. 
Parágrafo único. Ao funcionário fica assegurado o direito de optar pela situação 
decorrente do enquadramento, dentro do prazo de 180 dias". 
Realmente, o dispositivo legal busca regularizar situações já caracterizadas até o seu 
advento, e não a ele posteriores, tanto que concede o prazo exíguo de 180 dias para o 
funcionário optar pela situação decorrente do enquadramento. 
As provas acostadas aos autos demonstram ter o autor exercido a função de Fiscal do 
Trabalho por um período superior a um ano, mas não necessariamente de dois. Além do 
mais, o documento de fls. 16, invocado pelo recorrente, consubstancia-se numa portaria 
de 1964, sendo o mais recente dos documentos com que pretendeu o autor comprovar o 
seu desvio de função. Poderia, realmente, ter-se realizado a produção de prova 
testemunhal, mas, como o recorrente não agravou da decisão que a indeferiu, precluso 
restou o direito de fazê-lo. 
Dessa forma, as provas que nos autos dormitam não são suficientes para formar a minha 
convicção de que o autor já exercia, por dois anos ininterruptos, a função de Fiscal do 
Trabalho, quando do surgimento da Lei 3.780/60 no mundo jurídico. 
Ante o exposto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 85.376-PE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA  
Apelante: NATÉRCIO MANOEL DA COSTA 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. JAIME PIRES DE MENEZES (APTE.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Militar da Marinha. Reforma ex officio. Revisão. Distúrbio mental. 
Agravação dos sintomas durante o serviço militar. Prescrição. Inocorrência. 
- Hipótese em que restou provado através de perícia que as atividades desenvolvidas 
pelo autor durante a prestação do serviço militar foram o fator desencadeante da 
exacerbação dos sintomas da neurose de que já era portador. 
- A reforma do militar, como a aposentadoria do civil, é um direito de índole previdenciária, 
pelo que não se há de cogitar da prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas 
atingidas no qüinqüênio. Precedente: AC 61167-RN, Rel. p/ acórdão Juiz Hugo Machado, 
j. em 14.09.95, DJU de 17.11.95. 
- Apelação provida. 
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ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 9 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Natércio Manoel da Costa, devidamente 
qualificado, moveu a presente ação ordinária contra a União Federal, objetivando a 
revisão de seu ato de reforma ex officio, sob a alegação de que fora acometido de 
distúrbio mental em conseqüência das atividades que exercera quando em serviço da 
Marinha, após ter sido considerado apto pelo setor médico daquele Ministério. 
Aduz que sua inatividade fora declarada com base nos artigos 108, item II, 110, II, 112, V, 
e 115, "b", da Lei nº 5.774/71, quando na verdade deveria ter a sua reforma fundamento 
nos itens III e IV do art. 112 da mesma lei. 
Requer a condenação da União Federal para que sejam retificados os termos da Portaria 
nº 1.662, com a conseqüente alteração dos seus proventos, pagando-se-lhe a 
remuneração correspondente ao soldo de Terceiro-Sargento, de conformidade com o art. 
114, §§ 1º e 2º, letra "c" da Lei 5.787/72. 
A União contestou, alegando que a enfermidade era preexistente ao ingresso do autor na 
Marinha, não se equiparando, por outro lado, à alienação mental de que trata o art. 112 
(fls. 18/20). 
Em réplica de fls. 22/27, o autor asseverou que "quando a Marinha, no ato de admissão 
do postulante, julgou-o são, fê-lo de modo abrangente: tanto em relação ao seu estado 
físico quanto ao mental". E acrescenta: "...não é lógico conceber que o Ministério da 
Marinha receba em seus quadros, para cuidar da vida e da segurança dos brasileiros, 
sem qualquer cautela, pessoas acometidas de distúrbios mentais". 
Oficiando nos autos, o Parquet Federal opinou pela extinção do feito pela ocorrência da 
prescrição qüinqüenal. 
Produzida prova pericial (fls. 55/60). 
Audiência de instrução e julgamento (fls. 76/77). 
Após, julgou o MM. Juiz improcedente a ação, assim concluindo: "...embora a perícia o 
tenha afirmado como portador de neurose depressivo-ansiosa, creio que, em uma 
interpretação da lei com um mínimo de compromisso com o razoável, esteja vedado 
macular o autor com a alcunha de 'louco de todo gênero'. Portanto, é de se concordar 
com o Parecer do MPF de fls. 29, e com a questão prejudicial levantada pela União 
Federal às fls. 19/20, dando-se como transcorrido o lapso prescricional" (fls. 83). 
Irresignado, apelou o autor. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A r. sentença julgou a ação improcedente, 
invocando a conclusão do laudo pericial, especialmente na seguinte passagem: 
"Não é possível estabelecer uma nítida delimitação do início das manifestações 
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neuróticas, por ser a neurose um distúrbio psicogênico que acompanha praticamente toda 
a existência da pessoa que dela padece. 
(...) 
Há relação de causa e efeito entre a patologia apresentada e as atividades desenvolvidas 
pelo autor quando da prestação do serviço militar? Não." (Fls. 84). 
Sou compelido a discordar da conclusão do ilustre Sentenciante. 
A resposta ao segundo quesito não pode ser examinada fora do contexto. O  experto foi 
taxativo na resposta à indagação -"É o autor portador de alguma patologia psíquica? 
Qual?": "Sim. Neurose depressivo-ansiosa". 
Além disso, cumpre observar que a resposta à indagação quanto à causa e efeito entre a 
patologia e as atividades desenvolvidas no serviço militar não se resumiu a um solitário 
"não".  
Leio a resposta integral: 
"Não. As atividades desenvolvidas pelo autor quando da prestação do serviço militar 
serviram como fator desencadeante da exacerbação dos sintomas da neurose 
preexistente" (fls. 60). 
A resposta deve ser entendida nos seguintes termos: o autor, ora apelante, já era 
portador da doença mental, que permaneceu em estado latente. Nesse sentido, não foi o 
serviço militar causa da moléstia de que se acha acometido. Entretanto, as atividades por 
ele desenvolvidas durante a prestação do serviço militar foram o fator desencadeante da 
exacerbação dos sintomas da neurose de que já era portador. Desse modo, embora não 
se possa assegurar que a moléstia não se manifestaria em outra atividade, é fora de 
dúvida que houve relação de causa e efeito entre a eclosão dos sintomas como hoje se 
apresentam e as condições inerentes à prestação do serviço militar, enquadrando-se na 
hipótese prevista no art. 112, III, da Lei nº 5.774, de 23.12.71, que assim previa: 
"Art. 112....................... ............................. 
III - doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e 
efeito a condições inerentes ao serviço". 
O perito não teve elementos para responder à indagação quanto ao rigor dos exames a 
que são submetidos os candidatos ao serviço militar. O fato é de sabença comum. Todos 
sabem que, antes de serem considerados com aptidão para o serviço militar, os 
candidatos são submetidos a rigorosos e exigentes exames. Daí se depreende que o 
candidato se mostrava portador de aparente higidez física e mental ao ser selecionado 
para o serviço da Marinha. 
Não há dúvida de que o autor foi julgado inválido definitivamente para o serviço militar. 
Esta a razão invocada para a sua reforma.  
A questão que se coloca diz respeito à caracterização de alienação mental, assim descrita 
no art. 112, § 4º, do diploma legal suso-invocado: 
"Considera-se alienação mental todo caso de distúrbio mental ou neuro-mental grave, 
persistente, no qual, esgotados os meios habituais de tratamento, permaneça alteração 
completa ou considerável na personalidade, destruindo a autodeterminação do 
pragmatismo e tornando o indivíduo total e permanentemente impossibilitado para 
qualquer trabalho". 
A meu ver, a neurose depressivo-ansiosa de que é portador o apelante enquadra-o na 
previsão legal, considerando que aí estão incluídos os casos de doenças mentais, que 
não podem ficar restritas às psicoses.  
Não acolho, entretanto, o argumento de que se cuida de incapacitação total, nos termos 
da lei civil, tanto que jamais se cogitou de nomear-lhe curador. 
Entendo que a reforma do militar, como a aposentadoria do civil, é um direito de índole 
previdenciária, pelo que não se há de cogitar da prescrição do fundo de direito, mas 
apenas das parcelas atingidas no qüinqüênio. 
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Nesse sentido, invoco o seguinte precedente desta Corte: 
"Administrativo. Reforma de militar. Prestações de natureza alimentar. Impossibilidade. 
- O direito a prestações de natureza alimentar não é atingido pela prescrição, que alcança 
apenas as parcelas vencidas mais de cinco anos antes da propositura da ação. 
- Apelação provida. Sentença anulada". 
(AC 61167-RN, Rel. p/ acórdão Juiz Hugo Machado, j. em 14.09.95, DJU de 17.11.95.) 
Isto posto, dou provimento à apelação para julgar procedente o pedido, ressalvadas as 
parcelas atingidas pela prescrição, condenando a apelada em honorários advocatícios 
que fixo em 5% sobre o total da condenação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 86.683-SE  

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: ELISABETE ALVES MENEZES 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Lit. Pass.: MARIA BARBOSA RODRIGUES E OUTROS 
Advogados: DRS. JOAQUIM GONÇALVES NETO  (APTE.)  E   

WAGNER BRASILEIRO RODRIGUES E OUTROS (LIT. PASS.) 
 
EMENTA 

Administrativo e Processual Civil. Ação de justificação e processo administrativo. 
Ausência de citação de interessado. Nulidade. 
- A titular de pensão por morte de funcionário público deve ser citada, sob pena de 
nulidade, na ação de justificação em que se pretende produzir provas com fins à 
habilitação de concubina para participação  comum no benefício. 
- Outrossim, deve o processo administrativo citar a titular do benefício que se pretende 
compartilhar, para que esta tenha oportunidade de oferecer contraditório ao pedido que 
vem de encontro aos seus interesses. 
- Apelação provida. Inversão do ônus sucumbencial. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, discutidos e relatados estes autos, em que figuram  
como partes as acima identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar 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, 23 de abril de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ : Trata-se de ação de anulação de ato proposta contra 
a União Federal por Elisabete Alves Menezes, beneficiária de pensão por morte do pai, 
que era funcionário público. Insurge-se contra o fato de a União ter incluído Maria 
Barbosa dos Anjos, litisconsorte passiva, como beneficiária da pensão que vinha 
recebendo sozinha anteriormente. Ocorre que Maria Barbosa dos Anjos logrou 
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comprovar, em ação de justificação, ser concubina do de cujus, sem que houvesse a 
citação da autora. Esta também não foi chamada para tomar conhecimento do processo 
administrativo que, embasado na aludida ação de justificação, reduziu pela metade sua 
pensão. A exordial requer a anulação desse processo, do TCU, sob a alegação de 
cerceamento do direito da autora de comprovar que a litisconsorte passiva não foi 
companheira do pai nem dele dependeu economicamente.  
A Procuradoria da União defende-se explicando que o processo que se pretende anular é 
relativo ao pedido de pensão por morte. Que a segunda ré comprovara ter sido concubina 
do servidor em processo de justificação judicial e, juntando a sentença da ação de 
justificação, solicitara habilitação no processo de pensão da autora, em tramitação na 
época. Como sua habilitação passou desapercebida, só após o julgamento do recurso 
cabível foi incluída a segunda ré como beneficiária. Combate a inicial afirmando que não 
existiu a alegada nulidade nesse processo administrativo porque a autora não fora ali 
indiciada para que devesse ser citada para apresentar defesa ou contraditório.  
A litisconsorte também contesta argüindo, inicialmente, sua ilegitimidade e, no mérito, 
pugna a regularidade do deferimento de sua habilitação à percepção da pensão. 
O MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido. Apela a autora. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A apelante argumenta que o ato que 
concedeu a pensão à Sra. Maria Barbosa dos Anjos é nulo, conforme o art. 145, IV, do 
Código Civil: 
"Art. 145. É nulo o ato jurídico: 
IV - quando for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua 
validade". 
Aduz a apelante que a solenidade que não foi observada, qual seja, a sua participação no 
processo, está prevista nas seguintes normas: 
Constituição Federal, art. 5º, inc. LV: 
"Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes". 
Regimento Interno do TCU, art. 22: 
"Em todas as etapas do processo de julgamento de contas, de apreciação de atos sujeitos 
a registro e de fiscalização e de atos e contratos, será assegurada aos responsáveis ou 
interessados ampla defesa". 
Quanto à ação de justificação, apesar de não contenciosa, pode causar reflexo sobre 
interesses de terceiros, como ocorreu na lide em apreço. Assim sendo, em tais casos, e 
conforme se depreende do art. 862 do CPC, devem os terceiros interessados ser citados 
para acompanhar a coleta da prova, cabendo-lhes o direito de impugnar e contraditar as 
testemunhas, reinquiri-las e fazer-lhes perguntas (art. 864 da Lei Adjetiva Civil). A não 
obediência a esse procedimento legal dá causa à nulidade do processa (art. 214 do 
mesmo diploma legal). 
O processo que a autora, ora recorrente, pretende anular, qual seja, o TC-007.908/93-8, 
que culminou na Decisão nº TC-032/94, determinando a inclusão da ré Maria Barbosa dos 
Anjos como beneficiária da pensão anteriormente percebida integralmente pela autora, 
sofre de dois vícios de validade. Primeiro: está embasado na justificação que, conforme 
exposição supra, foi nula. Segundo: considerando-se que o pedido de reconsideração da 
aludida ré, caso deferido, reduziria a pensão percebida pela filha do falecido funcionário 
público, o que de fato ocorreu, deveria ter sido dada a esta a oportunidade de oferecer 
contraditário. Desta forma, também sofre de nulidade tal processo administrativo. 
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A Terceira Turma desta colenda Casa já ementou caso semelhante: 
"EMENTA: Administrativo e Processual Civil. Pensão de militar. Companheira. 
Litisconsórcio com a ex-esposa. Nulidade. 
Companheira. Pedido de pensão por morte de ex-militar divorciado. 
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a esposa e a ex-esposa divorciada 
concorrem com a concubina à percepção da pensão deixada pelo militar falecido. A ex-
esposa divorciada, no caso, na proporção da pensão alimentícia que porventura recebia 
quando o segurado ainda era vivo. 
O não chamamento de litisconsorte necessário nulifica o processo". 
(AC 87.664 - CE, Rel. Juiz Ridalvo Costa, decisão unânime em 09.11.95) 
Destarte, dou provimento à apelação e inverto o ônus da sucumbência. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 87.463-CE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelantes: GIUSEPPE PEIXOTO BEZERRA LIMA E OUTRO 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogada: DRA. GLAYDDES MARIA SINDEAUX ESMERALDO (APTES.) 
 
EMENTA 

Constitucional. Administrativo. Servidores públicos federais. Atendente Judiciário. TRT  7ª 
Região. Isonomia de vencimentos. Igualdade de atribuições com o cargo de Atendente 
Judiciário do TST. Estrutura idêntica da categoria não observada. Lesão ao princípio 
isonômico. 
1. O Judiciário é competente para julgar, incidenter tantum, ou diretamente, 
inconstitucionalidade de lei que não observe o princípio constitucional da isonomia. 
Inteligência do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 
2. Observada a igualdade entre os cargos (Atendente Judiciário do TRT 7ª Região e 
Atendente Judiciário do TST), nos exatos termos da lei que os define, sem nenhuma 
abstração do Julgador, cabe ao Judiciário reconhecer lesão ao princípio isonômico. 
3. A autonomia administrativa concedida aos órgãos do Judiciário (art. 96 da CF/88) não 
permite que, ao conceder-se, com fundamento no princípio da igualdade, reestruturação 
ao cargo de Atendente Judiciário, nos termos da Lei 7.720/89, retarde-se, a seu bel-
prazer, o reconhecimento de tal direito aos servidores, posto que não estaria tal hipótese 
adstrita ao seu poder "discricionário", ou mais precisamente, à vontade do Administrador, 
vinculado que está aos ditames da Carta Magna. 
4. 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, 28 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Giuseppe Peixoto Bezerra Lima e outro, 
Atendentes Judiciários do Quadro de Pessoal Permanente do Tribunal Regional do 
Trabalho da 7ª Região, apelam da decisão do MM. Juiz monocrático, Dr. Danilo Fontenele 
Sampaio, que julga improcedente a ação ordinária a qual visava ao direito a perceberem 
os autores suas remunerações de acordo com a referência NI-24, decorrente da 
reestruturação prevista pela Lei 7.720/89, a partir de 1º.01.90, data na qual teriam 
ingressado junto ao Quadro da Justiça Laboral. 
O ilustre Julgador fundamenta o decisum no fato de não ter identificado nenhuma 
ilegalidade na adoção da reestruturação promovida pelo TRT 7ª Região, efetuada em 
1992, e, assim sendo, não caberia ao Judiciário imiscuir-se nas questões de conveniência 
e oportunidade próprias do administrador, além de ser-lhe vedado aumentar vencimentos 
sob o fundamento de isonomia, nos termos da Súmula nº 339 do STF. 
A parte autora defende, em suas razões de recurso, que, ao reconhecer o tratamento 
discriminatório concedido pela Lei 7.720/89, não estará o Judiciário legislando, posto que 
estará apenas observando a constitucionalidade da norma no que se refere ao princípio 
isonômico. 
Contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Objetiva-se, isonomicamente, a 
reestruturação do cargo de Atendente Judiciário a partir de 1º.01.90, data em que teriam 
os autores ingressado por concurso público no Quadro do Tribunal Regional do Trabalho - 
7ª Região, vez que o referido órgão só reconheceu a estrutura prevista pela Lei 7.720/89 
a partir de 18.02.92. 
Necessário analisarmos a Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, cuja dicção, ipsis 
literis, transcrevo: 
"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de 
servidores públicos sob fundamento de isonomia". 
Do acima exposto, podemos deduzir as seguintes afirmações: 
1. o Poder Judiciário tem a função de julgar; 
2. os vencimentos dos servidores públicos devem ser estabelecidos por lei, cuja função 
de elaboração é do Poder Legislativo. 
Estas deduções não impedem, entretando, que, quando uma dada lei estabeleça cargos 
de iguais natureza, complexidade, atribuições e responsabilidades, mas de vencimentos 
diferentes, seja avaliado se  a referida lei é ou não constitucional, ou seja, não estará o 
Judiciário estabelecendo a Tabela de Vencimentos do referido cargo, mas anulando a 
inconstitucionalidade de tal norma, posto que, assim como em todos os outros princípios 
constitucionais, cabe ao Judiciário julgar se está se primando pela observância da Carta 
Magna, não se podendo excluir tal análise do seu poder jurisdicional, pois assim 
procedendo estar-se-á ferindo outro princípio previsto no art. 5º, XXXV, da referida Carta, 
que assim aduz: 
"Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". 
Logo, não pode o Judiciário e, assim, é que se deve interpretar o entendimento sumulado 
pela Suprema Corte, determinar a igualdade de vencimentos entre cargos só porque 
correspondem a um mesmo nível, mas apenas avaliar se a lei, ao especificar atribuições, 
escolaridade, responsabilidades de cargos de maneira idêntica, observou ou não o 
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princípio da isonomia. O Julgador deve, portanto, prender-se literalmente ao texto legal, 
observando apenas se o legislador se tornou contraditório, não podendo, conforme o seu 
entendimento pessoal, abstrair que tais cargos são iguais e, portanto, devem perceber a 
mesma remuneração, pois assim, sim, estará legislando e até mesmo modificando as 
características dos cargos cujos titulares foram beneficiados com a provável isonomia de 
vencimentos. 
Em tal sentido se pronunciou o Exmo. Ministro Roberto Rosas, ao comentar a Súmula nº 
339 do Supremo Tribunal Federal, em sua obra Direito Sumular, 5ª edição: 
"A fixação de vencimento e seu aumento compete ao Poder Legislativo que examina o 
projeto de iniciativa do Poder Executivo (RTJ 54/384). Ao Judiciário somente cabe 
examinar a lesão ao princípio constitucional da igualdade. Não cabe o exame da justa ou 
injusta situação do servidor, que deveria estar em nível mais alto, o princípio: 'a função 
igual corresponde igual remuneração' é constitucional, com base na isonomia (RTJ 
71/889; 75/198; 68/423)". 
Seguindo este posicionamento, tratando-se os autos de análise sobre isonomia de 
vencimentos, a Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal não deve ser empregada 
como fundamento para não se analisar o mérito da solicitação dos autores, acreditando-
se na incompetência do Judiciário em analisar tal direito, mas como argumento para 
ratificar o posicionamento do Julgador, ao negar a isonomia, quando não se tratarem de 
cargos da mesma natureza, nos exatos termos dispostos em lei. 
A Lei 7.720/89, conforme é do reconhecimento das partes, referiu-se, especificamente, 
aos beneficiários da referida norma, ex vi legis, art. 6º: 
"Art. 6º. As categorias funcionais de Agente de Segurança Judiciária, código TST-AJ-024, 
e de Atendente Judiciário, código TST-AJ-025, do Grupo de Atividades de Apoio 
Judiciário, da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho, passam a ser estruturadas na 
forma do anexo II desta Lei. 
............................................................ 
- 
Anexo II 
............................................................ 
- 
Categoria                 Classe                  Referência            
 
Atendente Judiciário         B                 NI-24 a NI-27 
                          Especial             NI-28 a NI-31 
                                               NI-32 a NI-35 
............................................................ 
Observa-se, pois, que o legislador modificou a remuneração da categoria de Atendente 
Judiciário, referindo-se apenas ao Quadro de Pessoal do Tribunal Superior do Trabalho.  
Na presente lide, observa-se que é do entendimento comum de ambas as partes, que não 
observou o legislador o princípio isonômico ditado pelo art. 39, § 1º, da CF/88, razão até 
por que órgãos como o TRF - 5ª Região, TRT - 5ª Região, TSE, administrativamente, 
utilizaram-se de tal fundamento para aplicar em seus quadros a mesma estrutura do 
cargo de Atendente Judiciário, previsto por lei, para o TST. 
Faz-se mister, então, diferenciar que a presente hipótese não se enquadra em situação 
de conveniência ou oportunidade administrativa, posto que, se ao Setor Público é devida 
a observância ao princípio legal, não exclui, logicamente, que se observem os princípios 
constitucionais. Não cabe, então, no caso, utilizar-se da autonomia administrativa para 
decidir quando deverá dar cumprimento a dispositivo constitucional. 
Não se tratando, pois, de hipótese de conveniência, mas de legalidade, não cabe à 
Administração retardar um dado direito ao servidor, se fere, com o seu reconhecimento 
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tardio, princípio constitucional. 
As atribuições do cargo de Atendente Judiciário do Quadro de Pessoal do TST e dos 
Tribunais Regionais do Trabalho não diferem, posto que ambos os órgãos integram o 
Quadro da Justiça Laboral, não havendo como negar que se tratem de atribuições 
idênticas ou, no mínimo, assemelhadas. Não pode o Julgador sentir-se, pois, aprisionado 
a uma interpretação equivocada, normalmente atribuída à Súmula nº 339 do STF, 
conforme já analisado, de modo a, identificando lesão a princípio constitucional, negar a 
prestação jurisdicional simplesmente por se considerar incompetente em razão da 
matéria, deixando, assim, o particular ao simples sabor da boa vontade do legislador em 
respeitar ou não os princípios constitucionais. 
Por tais razões, dou provimento à apelação das partes autoras, no sentido de que a 
reestruturação concedida pelo Ato nº 17/92 do TRT da 7ª Região tenha incidência, para 
os autores, a partir de 1º de janeiro de 1990, data em que teriam os mesmos ingressado 
no órgão, repercutindo os novos valores no pagamento de férias e 13º salário, tudo com a 
incidência de juros de mora e correção monetária, nos termos da lei. 
Invertam-se os ônus da sucumbência. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 87.519-PE  

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelantes: CARMO DE SOUZA CASTANHA E OUTROS 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. JAIME VASCONCELOS E OUTRO (APTES.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Encampação. Reintegração. Descabimento. 
- Inexiste nulidade no ato administrativo que encerra uma concessão, tendo em vista a 
preponderância do interesse público.  
- Em sendo a encampação a retomada coativa do serviço concedido, não abrange a 
concessionária ou os seus funcionários. 
- Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO  

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, 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 maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ:Trata-se de ações cumuladas de declaração de 
nulidade de ato administrativo, de reintegração e de perdas e danos. Os promoventes 
eram funcionários da Administração do Porto do Recife, concessionária da União.  
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Insurgem-se contra o ato que os devolveu para o Governo do Estado de Pernambuco, 
após a ocorrência de encampação, sustentando que a União deveria tê-los integrado ao 
seu quadro de pessoal. São citados como litisconsortes passivos a Portobrás e o Governo 
do Estado de Pernambuco. 
Apresentou a ré suas contestações, onde alega a prescrição qüinqüenal, a ausência de 
nulidade nos atos apontados pelos autores e a impossibilidade de a União, através da 
Portobrás, absorver os funcionários públicos do Estado de Pernambuco. 
Foi exarada sentença acolhendo a prescrição argüida e julgando improcedentes os 
pedidos. Tal decisão foi posteriormente anulada por esta Corte. O decisum que se seguiu 
afastou a alegação de prescrição, mas novamente foram os pedidos julgados 
improcedentes. 
Apelam os autores. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Os atos apontados como nulos pelos 
autores não o são. A rescisão da concessão se justifica em função da preponderância do 
interesse público e é ato regular de direito administrativo. Quanto à devolução dos autores 
ao Estado de Pernambuco, não há nesse ato qualquer ilegalidade. Os autores eram 
funcionários de uma autarquia pública estadual, concessionária do serviço público federal, 
até que este foi encampado pela União. A encampação não foi da autarquia, conforme 
sustentam os autores, mas do serviço, não abrangendo, portanto, os funcionários da ex-
concessionária. 
Sobre essa matéria assim se pronunciou o extinto Tribunal Federal de Recursos: 
"EMENTA: Funcionalismo. Portobrás. Pessoal das autarquias estaduais portuárias. Não 
há ilegalidade no ato da direção da Portobrás em não incluir no seu quadro de pessoal os 
servidores estatutários de antiga autarquia estadual da administração do Porto do Recife, 
sendo mesmo certo que o pessoal da Portobrás - criada como empresa pública - deve 
ficar sujeito ao regime da CLT (art. 170, parágrafo 2º, da Constituição). E nenhum direito 
têm eles, igualmente, de permanecerem na Portobrás como servidores a ela cedidos pelo 
Estado".  
(AMS 89.428, do ex-TFR, Rel. Min.  Aldir Passarinho, pub. DJ de 25.06.81). 
Ante estas considerações, nego provimento ao apelo. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 87.666-PE  

Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelantes: ALUÍZIO CÉSAR DE OLIVEIRA E OUTROS 
Apelada: FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO 
Advogados: DRS. ALMIR CASTRO BARROS (APTES.) E  

MANOEL C. DE ALBUQUERQUE SÁ NETTO (APDA.)   
 
EMENTA 

Administrativo. Adicional de insalubridade. Relatório da FUNDACENTRO realizado em 
dezembro de 1992. Impossibilidade de emprestar efeito retroativo ao referido relatório 
para conceder adicional de insalubridade. Apelação improvida. 
1. O adicional de insalubridade é vantagem pecuniária que leva  em conta o trabalho 
realizado pelo servidor e não a atribuição do seu cargo, sendo indispensável, para a 
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outorga da citada vantagem, a confirmação, através de laudo técnico contemporâneo, de 
que o servidor exercia atividade insalubre. 
2. Não se pode emprestar efeito retroativo ao relatório elaborado pela FUNDACENTRO, a 
fim de se conceder adicional de insalubridade. "O risco de perigo ou de saúde, para fins 
de concessão de adicional de insalubridade, só existe onde a Administração o admitir e 
cessará quando ela o considerar inexistente".  
3. Dispensa, pela parte autora, da produção de outras provas, e apelação que objetiva a 
reforma do decisum, sob fundamento de que o "relatório" já mencionado seria prova 
bastante do direito à percepção do adicional pretendido. 
4. Improvimento do recurso. 
 
ACÓRDÃO  

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
maioria, negar provimento à apelação, 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, 30 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator) 
 
RELATÓRIO  

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Aluízio César de Oliveira e outros aforaram 
ação ordinária contra a Fundação Joaquim Nabuco com a finalidade de obter o 
pagamento de adicional de insalubridade, referente ao período em que começaram a 
desempenhar as suas atividades como operadores de microfilmagem (tida como atividade 
insalubre de grau médio, segundo relatório da FUNDACENTRO) até a data de 31.12.92, 
com repercussão em suas férias, 13º salário, FGTS e PASEP. Em contestação, a 
demandada suscitou preliminar de inépcia da inicial, por terem os autores pleiteado 
direitos referentes a dois períodos distintos: um, quando a relação de trabalho era regida 
pela CLT, e outro, quando a dita relação passou a ser regida pela Lei 8.112/90.  
No mérito, rechaçou a pretensão dos autores, afirmando ser impossível retroagir no 
tempo a fim de se constatar se as condições de trabalho em que aqueles atuavam 
revestiam as condições para concessão do adicional de insalubridade. Réplica dos 
autores às fls. 144/146.  
Às fls. 148 dos autos, encontra-se decisão prolatada na exceção de incompetência, em 
que o eminente Juiz a quo acolheu, em parte, a sobredita preliminar, apenas para afastar 
da apreciação, pelo Juízo Federal, os pedidos referentes ao período anterior à edição da 
Lei 8.112/90. 
Quando instados a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, os autores 
disseram estar satisfeitos com as que haviam sido produzidas. 
Apreciando o feito, o nobre Sentenciante singular julgou improcedente o pedido, ao 
fundamento de não ser possível a concessão do adicional de insalubridade referente a 
período pretérito, com base, apenas, em relatório da FUNDACENTRO realizado em 1992.  
Segundo o douto Julgador, o pedido dos autores só teria chance de êxito se fundado em 
laudo idôneo comprovador de situação tida como de insalubridade no período de 1990 a 
1992.  
Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação, afirmando, em suma, a 
idoneidade do relatório da FUNDACENTRO a atestar que eles, os autores, sempre 
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exerceram função insalubre.  
Pedem, com base no acima exposto, a reforma do decisum atacado.  
Contra-razões com louvores à sentença.  
É o relatório. 
 
VOTO  

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Não merece censura a douta 
sentença apelada.  
Os apelantes pretendem, com base em relatório da FUNDACENTRO, elaborado em 
1992, receber adicional de insalubridade referente a período anterior à realização do 
citado relatório.  
Pugnam pela idoneidade da inspeção levada a efeito pelos técnicos da FUNDACENTRO, 
a validar a pretensão dos mesmos em receber o adicional de insalubridade referente ao 
período compreendido entre 1990 e 1992.  
Não pairam dúvidas quanto à idoneidade da inspeção realizada pelos técnicos da 
FUNDACENTRO, porém, não se pode negar que tomar como lastro uma inspeção 
realizada em 1992, que levou em consideração condições e local de trabalho apenas 
relativos àquela data, para conceder adicional de insalubridade referente a período 
anterior àquele, não se compadece com as regras que regem a Administração Pública. 
O relatório da FUNDACENTRO só vale para a época em que foi elaborado, não serve 
para aferir condições de insalubridade preexistentes à época de sua realização. 
Destaco, por pertinente, trecho da sentença apelada, em que o douto Julgador assim se 
pronuncia: 
"O relatório da FUNDACENTRO, em que pese o fato de estar respaldado em análise 
criteriosa das condições sob as quais trabalhavam os suplicantes, em nenhum momento 
destacou que tais condições já existiam antes de tal análise. E não poderia fazê-lo, 
obviamente. Se não há a prova técnica cabal de que os autores estavam sujeitos à ação 
de agentes químicos ou de radiações de modo a caracterizar sua atividade como 
insalubre, não há razão para se pagar, com retroatividade, o adicional, principalmente 
quando, como se sabe, a Administração Pública deve se pautar pelo respeito ao princípio 
da legalidade, reconhecendo vantagens tão-somente quando presentes os requisitos 
legalmente impostos para a sua concessão". 
Portanto, não se pode tomar em consideração a simples afirmação feita pelos apelantes 
de que sempre exerceram função de operadores de mocrofilmagem para que lhes seja 
concedido o adicional de insalubridade, principalmente considerando-se que as normas 
reguladoras da matéria, a saber, arts. 68 a 72 da Lei 8.112/90, tomam como referência o 
trabalho realizado pelo servidor e não as atribuições do seu cargo. Assim, por exemplo, o 
operador de microfilmagem que, no entanto, não atue normalmente com microfilmagem, 
não expondo-se assim aos possíveis efeitos daí decorrentes, não fará jus ao adicional de 
insalubridade. 
Hely Lopes Meirelles, discorrendo sobre a matéria em comento, adverte que: "a 
gratificação por risco de vida ou saúde só pode ser instituída por lei, mas cabe ao 
Executivo especificar, por decreto, quais os serviços e os servidores que irão auferi-la. 
Não será o servidor, nem o Judiciário, que dirá se ocorre o risco gratificável, porque o 
conceito de risco, para fins de vantagem pecuniária, não é técnico, nem jurídico: é 
meramente administrativo. O risco só existe, para efeito de gratificação, onde a 
Administração o admitir e cessará quando ela o considerar inexistente". 
Talvez se diga que o Juiz deveria ter determinado, de ofício, a realização de uma perícia 
para esclarecer os fatos.  
Mas cumpre que não se perca de vista o fato de que os autores se deram por satisfeitos 
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com a prova que fizeram acostar aos autos e, na apelação, limitaram-se a reafirmar a 
valia do laudo da FUNDACENTRO. 
Atento a essas particularidades, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 88.685-PE    

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: TIMÓTEO FERREIRA DOS SANTOS 
Apelada: CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO-CODEVASF 
Advogados: DRS. ALEXANDRE JORGE TORRES SILVA (APTE.) E  

LUZIA  MARIA MARTINS ARAÚJO E OUTROS (APDA.)  
 
EMENTA 

Civil. Contrato de cessão de uso de lote. Fornecimento de água.  Ausência de ciência à 
parte ré acerca do cultivo da lavoura, bem como do período de safra. Indenização. 
Incabimento. 
1. Apesar de ser a CODEVASF responsável pelo fornecimento de água para o 
desenvolvimento da lavoura cultivada pelo autor,  entendo estar caracterizado o 
cumprimento do contrato firmado entre as partes, tendo em vista não ter havido 
comunicação à parte ré acerca do tipo de lavoura que aquele desejava desenvolver, bem 
como dos seus períodos de safra. Assim, é incabível a indenização pretendida pelo autor. 
2. 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, 7 de  maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator  
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Timóteo Ferreira dos Santos, qualificado nos autos, 
ajuizou ação ordinária contra a CODEVASF, objetivando a indenização pelos prejuízos 
causados em sua lavoura, em face da interrupção prolongada do fornecimento de água, 
tendo em vista ter aquela  descumprido a cláusula segunda do contrato firmado entre as 
partes. 
Alega, em síntese, ser possuidor de um lote situado no Núcleo 08, do Projeto de Irrigação 
Nilo Coelho, mediante instrumento contratual de autorização de ocupação e uso, 
celebrado junto à CODEVASF, e que na referida claúsula a parte ré se obrigava ao 
aludido fornecimento, bem como a garantir o exercício pleno de todas as atividades 
decorrentes da ocupação. 
A CODEVASF  apresentou sua contestação às fls. 29/31. 
Ao decidir, o douto Juiz singular julgou improcedente o pedido do autor, por entender que 
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a CODEVASF não tinha obrigação contratual de indenizá-lo, tendo em vista não ter sido 
comunicada pelo ocupante do lote acerca de sua necessidade do fornecimento de água 
em janeiro/89 para o desenvolvimento de suas lavrouras de melancia e feijão. 
Em sua apelação, a parte autora requereu a reforma da sentença, renovando os 
argumentos expendidos em sua peça proemial. 
Contra-razões apresentadas. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A parte autora objetiva, através da presente 
demanda, a indenização pelos prejuízos causados  pela CODEVASF em sua lavroura, em 
face da interrupção prolongada do fornecimento de água, tendo em vista ter aquela 
descumprido a cláusula segunda do contrato firmado entre as partes. 
Alega, em síntese, ser possuidor de um lote situado no Núcleo 08 do Projeto de Irrigação 
Nilo Coelho, mediante instrumento contratual de autorização de ocupação e uso, 
celebrado junto à CODEVASF, e que  na referida claúsula a parte ré se obrigava ao 
aludido fornecimento, bem como a garantir o exercício pleno de todas as atividades 
decorrentes da ocupação. 
Ao decidir, o douto Juiz singular julgou improcedente o pedido do autor, por entender que 
a CODEVASF não tinha obrigação contratual de indenizá-lo, tendo em vista não ter sido 
comunicada pelo ocupante do lote acerca de sua necessidade do fornecimento de água 
em janeiro/89 para o desenvolvimento de suas lavrouras de melancia e feijão. 
Em sua apelação, a parte autora requereu a reforma da sentença, renovando os 
argumentos expendidos em sua peça proemial. 
A cláusula segunda do contrato reza o seguinte: (fls.49) 
" 2.1 - Fornecer a água necessária ao desenvolvimento satisfatório das culturas 
implantadas, de acordo com o planejamento global do Projeto, quando se tratar de área 
irrigável; 
2.2 - Manter em funcionamento as instalações e equipamentos ligados ao fornecimento 
de água, bem como estradas, acesso etc. de interesse coletivo; 
............................................................2.5 - Garantir ao ocupante o pleno exercício de suas 
atividades, decorrentes da presente autorização".  
Da interpretação da cláusula acima transcrita, depreende-se ser a CODEVASF 
responsável pelo fornecimento de água satisfatário ao desenvolvimento da lavoura 
cultivada pelo autor.  Não obstante, para que este tenha direito a indenização dos 
prejuízos sofridos, deveria ter dado ciência à CODEVASF acerca do tipo de lavoura que 
desejava desenvolver, bem como os  seus períodos de safra para poder então 
caracterizar o descumprimento da aludida cláusula contratual. Ademais, em face de 
inexistir nos autos qualquer prova acerca da referida ciência, entendo ser incabível a 
pleiteada indenização.   
Neste sentido, transcrevo trecho da sentença monocrática, a qual passa a fazer parte 
integrante do meu voto, in verbis  (fls. 125): 
"Como bem lembra a ré, o fornecimento da água necessária ao desenvolvimento 
satisfatório das culturas implantadas deve se verificar de acordo com o planejamento 
global do projeto, quando se tratar de área irrigável. Ora, a  CODEVASF não tem o dever 
jurídico de manter o fornecimento de água 24 horas por dia, 365 dias por ano, a todos os 
agricultores participantes do projeto. O fornecimento em tais moldes representaria 
injustificável desperdício de água e de energia elétrica, incrementando, 
consideravelmente, os  custos da irrigação e impedindo um uso racional dos recursos 
hídricos disponíveis, nitidamente escassos nesta região. 
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É justamente para evitar dito desperdício que se efetua o planejamento global do projeto, 
devendo cada participante anunciar quais as lavouras que pretende desenvolver e, é 
claro, os períodos das respectivas safras, para que, na ocasião em que seja imperiosa a 
sua alocação, a água seja suficiente. Destarte, deveria ter o postulante demonstrado, 
quantum satis, que comunicara  à CODEVASF, com razoável antecedência, sua intenção 
de plantar melancia e feijão no seu lote, abrangendo a safra o mês de janeiro de 1989. 
A mencionada empresa pública, como entidade de direito privado que é, deve ser 
responsabilizada apenas pelos atos ou omissões voluntárias ou culposas de seus 
agentes. Desconhecido, insisto, o propósito do requerente ( e não há prova robusta em 
sentido diverso) no sentido de desenvolver as lavouras de melancia e de feijão em janeiro 
de 1989, não havendo, então, a obrigação da suplicada em fornecer ao mesmo os 
imprescindíveis recursos hídricos". 
Por  tais considerações, nego provimento à apelação. 
É  como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 88.941-PE  

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: GERALDO CAVALCANTI MOTA 
Apelada: UNIÃO FEDERAL (INAMPS) 
Advogados: DRS. NILTON WANDERLEY DE SIQUEIRA E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Trabalhista. Médico credenciado junto ao INAMPS. Não restando comprovada 
subordinação hierárquica  e  funcional,     não se reconhece vínculo empregatício.   
1. Não se reconhece vínculo empregatício entre o INAMPS e médico por ele credenciado 
para, em seu próprio consultório e em horários por ele preestabelecidos,   atender  aos  
segurados  que  busquem  o  seu serviço, e por cujo número  de segurados atendidos terá 
calculados os seus honorários mensais.  
2. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado.  
Custas, como de lei.  
Recife, 23 de abril de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO  

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de apelação cível interposta por Geraldo 
Cavalcanti Mota em ação sumária decidida pelo Juiz da 6ª Vara de Pernambuco, que 
julgou improcedente o pedido, em face de carecer competência à Justiça Federal para 
indagar e reconhecer a existência de vínculo trabalhista do autor com o INAMPS, 
deixando, por isso, de reconhecer o vínculo estatutário pretendido.  
Sustenta o apelante que a competência é realmente da Justiça Federal, uma vez que se 
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trata de situação fática anterior à Constituição Federal, e mais ainda, que o art. 19 do 
ADCT garantiu a estabilidade aos servidores em exercício há mais de cinco anos e que 
não tenham ingressado via concurso. Logo em seguida, a Lei 8.112/90, que instituiu o 
Regime Jurídico Único, acolheu todos os servidores, transformando-os em estatutários, 
quer sejam celetistas ou não.  
A apelada, por sua vez, nega o vínculo empregatício do autor com a União em sucessão 
ao INAMPS e não  ao INSS, entidade resultante da fusão do INPS com o IAPAS.  
Contra-razões apresentadas.  
É o relatório em sua síntese. 
 
VOTO  

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Cumpre analisar, de início, se esta Justiça é 
a competente para ver a lide e dizer sobre a existência ou não do vínculo empregatício. 
Entendo que sim. Primeiro, como o próprio Julgador monocrático diz, trata-se de conditio 
sine qua non para a verificação do direito pretendido pelo autor, e, em segundo, porque o 
que o autor pleiteia é, entre outros, o direito à reintegração no serviço público, em 
decorrência do suposto vínculo empregatício que mantinha com o INAMPS, ora União, 
em substituição, com base no art. 19 do ADCT e na Lei 8.112/90. Sendo evidente o 
interesse da União, pois, neste caso, é mais que interessada, é parte, por conseguinte, é 
clara a competência da Justiça Federal, conforme art. 109 da Constituição Federal.  
Quanto ao vínculo empregatício, a determinação de sua existência ou não depende de 
encontrarem-se presentes os pressupostos da definição legal esposada pelo art. 3º da 
Consolidação das Leis Trabalhistas, quais sejam: a) ser pessoa física o empregado; b) ter 
o animus contrahendi, isto é, o propósito de trabalhar para outrem como empregado e não 
com outra finalidade; c) o exercício de modo não eventual e oneroso; e d) a subordinação, 
que, em seu sentido etimológico, é sujeição ao poder de outrem, submetido às ordens de 
terceiros, em posição de depedência funcional. O autor, nos documentos e depoimentos 
trazidos aos autos, não demonstrou a existência da subordinação ou a dependência 
funcional que pudesse caracterizar o vínculo empregatício, e, sendo seu o ônus da prova, 
não ficou demonstrada a  constituição de seu direito.  
Decisão semelhante vem sendo manifestada por este Tribunal, como é o exemplo dos 
Embargos de Divergência no Recurso Ordinário nº 046/AL, em que foi Relator o Juiz 
Castro Meira, julgado em 24.10.90, in verbis:          
"EMENTA: Trabalhista. Médico credenciado pelo INAMPS. Inocorrência de vínculo 
empregatício.   
- Não caracterizada a ocorrência de subordinação hierárquica e funcional, não se 
reconhece o vínculo empregatício entre INAMPS e médicos por ele  credenciados para 
atendimento em seus consultórios e em horários por eles mesmos determinados, com 
remuneração proporcional ao número de atendimentos.   
- Embargos providos".  
Com essas considerações, nego provimento à apelação e mantenho a sentença do MM. 
Juiz a quo.   
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 90.573-RN 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelada: FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO  
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Advogados: DRS. VITAL NOGUEIRA DE SOUZA E OUTROS (APTE.) E  
JOSÉ MARIA GAMA DA CÂMARA E OUTRO (APDA.) 

 
EMENTA 

Processual Civil. Beneficiário de assistência judiciária. Honorários advocatícios. Art. 5º, 
LXXIV, da CF/88. 
Revogação da permissibilidade legal de condenação do beneficiário de assistência 
judiciária vencido na causa, posto que o parágrafo 2º, do art. 11, e o art. 12, ambos da Lei 
1.060/50, não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988 (art. 5º, inciso 
LXXIV). 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que 
passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 09 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: O INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 
interpôs recurso contra sentença que acolheu parcialmente embargos à execução, 
excluindo dos cálculos elaborados pelo autor as parcelas computadas a maior, e que 
foram pagas administrativamente pelo embargante, declarando, no entanto, a embargada 
isenta de honorários, por ser pobre na forma da lei.  
Em suas razões, a autarquia previdenciária pretende sejam arbitrados honorários 
sucumbenciais à segurada embargada, no percentual de 20%, ao fundamento de que a 
condenação da parte vencida em honorários advocatícios independe de encontrar-se sob 
o amparo da gratuidade judiciária.  
Não houve resposta ao recurso.  
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Pretende a autarquia previdenciária a 
reforma da sentença monocrática na parte em que, acolhendo embargos por ela opostos, 
não condenou a embargada, beneficiária da gratuidade judiciária, em honorários 
advocatícios sucumbenciais.  
Afirma que os preceitos para concessão da gratuidade judiciária, contidos na Lei 
1.060/50, visam ao amparo aos necessitados, a fim de preservar o acesso a todos 
aqueles cuja situação econômica não permita pagar despesas processuais e honorários 
advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou da sua família.  E que, no presente 
caso, a condenação da autora em honorários advocatícios tratar-se-á de "mera 
compensação de créditos decorrentes de incidentes processuais na execução", não 
ocasionando qualquer prejuízo à autora.  
Havia entendimento predominante nos Tribunais de que o exame conjugado das normas 
constantes nos arts. 3º e 11 da Lei 1.060/50 levaria à conclusão do dever de condenar em 
honorários de advogado a parte vencida, ainda quando beneficiária de justiça gratuita, 
com a ressalva de que a verba somente seria cobrada se fosse feita a prova de que o 
vencido perdera a condição de necessitado (RT 677/99, RJTJESP 103/118, 125/262, JTA 
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88/180, 106/114, 112/268).  
O Egrégio TRF da 5ª Região sempre seguiu a linha da isenção liderada pelo STF: 
"Recorrentes pobres. Não se pode impor-lhes o ônus de pagar honorários da parte 
vencedora, nem custas. Destes estão liberados pelo art. 3º da L. 1.060, de 05.02.50. 
Recurso conhecido e provido". (STF - RE nº 59.070 - RS; 3ª T. In RTJ 39/501).  
"Assistência judiciária. O beneficiário tem o benefício de isenção ampla e a tem em 
qualquer ação. Mesmo nas de despejo para purgação da mora. Disposição do art. 3º da L. 
1.060, de 1950". (STF - RE nº 65.342 - RS; 3ª T. In RTJ 46/788). 
Preceitua o art. 5º, LXXIV:" 
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  
(...)  
LXXIV - O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos;"  
Não restam mais dúvidas quanto à revogação da permissibilidade legal de condenação do 
beneficiário de assistência judiciária vencido na causa, embora ficasse a condenação 
sobrestada por cinco anos - arts. 11, §§ 2º e 12, da Lei nº 1.060, de 05.02.50.  
O STJ já se pronunciou assim: 
"Constitucional, Processual Civil e Civil. Ação de despejo por falta de pagamento. 
Purgação da mora. Beneficiário da assistência judiciária. Exclusão do montante a ser 
pago ao locador, para a purgação da mora, da parte relativa às despesas do processo e 
honorários advocatícios. O parágrafo 2º do art. 11 e o art. 12, ambos da lei nº 1.060/50, 
não foram recepcionados pela Constituição de 1988 (art. 5º, LXXIV). Precedentes. 
Recurso especial conhecido. 
I - O benefício da assistência judiciária é amplo e de índole constitucional, aplicando-se, 
por conseguinte, a todos os processos, inclusive às ações de despejo por falta de 
pagamento (art. 62 da Lei nº 8.245/91), mesmo nos casos de requerimento de purgação 
de mora (inciso II do art. 62 da Lei nº 8.245/91). Precedentes da Corte: REsp nº 17.065-
0/SP (3ª Turma, Relator Ministro Eduardo Ribeiro) e REsp nº 27.821-5/SP (5ª Turma, 
Relator Ministro Costa Lima). 
II - O parágrafo 2º do art. 11 e o art. 12, ambos da Lei nº 1.060/50, não foram 
recepcionados pela Constituição Federal de 1988 (art. 5º, inciso LXXIV). Precedente da 
Corte: REsp nº 35.777-2/SP (6ª Turma, Relator Ministro Adhemar Maciel). 
III - Recurso especial conhecido pela alínea 'a'." 
(STJ - 6ª Turma. REsp 75688/95-SP, Relator Ministro Adhemar Maciel. J. 14.11.95. Publ. 
DJ 12.02.96).  
Demais disto, a informação da contadoria do foro (fls. 11) esclarece que os cálculos foram 
elaborados pelo contador do Juízo, e reconhece que aquele setor "cometeu erro material 
quando elaborou a conta...", não tendo, portanto, a autora/embargada contribuído para a 
ocorrência do equívoco que gerou a oposição dos presentes embargos.  
Nego, pois, provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 90.881-SE  

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelados: RUBENVAL OLIVEIRA MEIRA E CÔNJUGE 
Advogado: DR. ADALBERTO CARLOS MORAES (APDOS) 
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EMENTA 

Processual Civil. Honorários advocatícios. Extinção do processo sem exame do mérito. 
Ausência de contestação. 
1. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando da extinção do 
processo, sem exame do mérito, antes de ocorrida a contestação. 
2. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator 
e notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 21 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator  
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: A União Federal interpôs o presente recurso de 
apelação ao decisum singular que extinguiu, sem julgamento do mérito (art. 267, III, e § 
1º, do CPC), a ação de usucapião contra ela promovida por Rubenval Oliveira Meira e seu 
cônjuge. 
Argumenta a apelante que o MM. Juiz sentenciante não condenou os autores ao 
pagamento dos honorários advocatícios, conforme preceitua o § 2º do art. 267 do CPC. 
Aduz, ainda, que, conforme o art. 20 do CPC e a Súmula nº 256 do STF, a verba 
honorária é devida, mesmo não havendo pedido expresso. 
Sem resposta ao recurso, subiram os autos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Concordo com a argumentação tecida pela 
apelante, no que tange à condenação de honorários, independentemente de pedido 
expresso, ante o que dispõe o art. 20 do Código de Processo Civil, que dispõe o seguinte: 
"Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 
antecipou e os honorários advocatícios. Essa verba honorária será devida, também, nos 
casos em que o advogado funcionar em causa própria". 
Sobre o assunto, o Colendo Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 256, cujo teor é 
o seguinte: 
"Súmula 256: É dispensável pedido expresso para condenação do réu em honorários, 
com fundamento nos arts. 63 ou 64 do Código de Processo Civil". 
Ocorre que, no caso sob exame, não houve sequer a contestação por parte da União 
Federal. Intimados os usucapientes para se manifestarem sobre a informação de fls. 103, 
que certificava que o terreno objeto da ação de usucapião é de marinha, estes não mais 
manifestaram interesse no prosseguimento da ação, permanecendo inertes, o que 
provocou a extinção do feito, sem exame do mérito. 
Destarte, entendo incabível a condenação em honorários. Este inclusive é o 
posicionamento que tem sido adotado por vários Tribunais pátrios. Transcrevo algumas 
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ementas neste sentido: 
"Processual Civil. Desistência. Cautelar. Honorários advocatícios. 
- Mesmo sendo a ação cautelar processo acessório, ocorrendo desistência posterior à 
contestação a sentença homologatória deve condenar o desistente ao pagamento de 
honorários advocatícios. 
- Apelação provida". 
(TRF-5ª Região, AC 30.511-CE, Rel. Juiz Hugo Machado, 1ª T, DJ 12.08.94) 
"Processual Civil. Honorários advocatícios. Contenciosidade. 
1. Em havendo contenciosidade, devidos são honorários advocatícios pelo vencido ao 
vencedor. Resistência do réu caracterizada quando da contestação. 
2. Apelação conhecida, mas improvida". 
(TRF-4ª Região, AC 8.751-RS, Rel. Juíza Tânia Escobar, 3ª T, DJ 25.05.94) 
"Processual Civil. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Cabimento de 
honorários de advogado. 
1. Julgado extinto o processo sem exame de mérito, devidos são os honorários de 
advogado, quando o réu apresentou contestação. 
2. Apelação a que se dá provimento". 
(TRF-1ª Região, AC 13.126-GO, Rel. Juiz Osmar Tognolo, 2ª T, DJ 30.06.94)  
Por tais considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 91.180-PE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelado: ANTÔNIO LÍBANO DE SOUZA 
Advogados: DRS. JUSSARA MARIA LEITE LEAL E PAIVA E OUTROS (APTE.) E  

MANOEL LACERDA PEREIRA (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual e Previdenciário. Liquidação por cálculos. 
- A Lei nº 8.898/94 aplica-se integralmente à Justiça Federal. A Lei nº 6.032/74 é mero 
Regime de Custas e jamais foi norma procedimental de liquidação de sentença. 
- Inexiste norma legal que determine que o mandado citatório para a execução seja 
acompanhado de cópia da sentença. 
- É ônus do embargante demonstrar o alegado excesso de execução e refutar os 
fundamentos da sentença que repeliu um a um todos os seus argumentos. 
- 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 passam a integrar o presente julgado. 
Recife, 09 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO  
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O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: O Instituto Nacional do Seguro Social ofereceu 
embargos à execução de sentença que reconheceu ao embargado revisão de benefício 
previdenciário. 
A r. sentença afastou as preliminares argüidas e, no mérito, demonstrou a correção dos 
cálculos, afastando os argumentos trazidos pelo embargante. 
Apela o embargante em peça lacônica, na qual se limita a dizer que o julgador não 
observou os erros apontados, mantendo os termos dos embargos. 
O embargado ofereceu contra-razões. 
Subiram os autos, sendo-me distribuídos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Os embargos foram oferecidos sem a 
juntada de qualquer documento que pudesse demonstrar a procedência dos argumentos 
deduzidos. 
A sentença refutou o argumento do embargante no sentido de que a nova modalidade de 
execução não teria afastado a liquidação por cálculo do contador, no âmbito da Justiça 
Federal, em face do disposto no art. 15 da Lei nº 6.032/74. 
O diploma legal invocado é mero Regimento de Custas da Justiça Federal. Jamais foi 
norma processual reguladora do procedimento de liquidação de sentença.  
Também não subsiste o argumento de que haveria necessidade de provar fato novo. A 
sentença condenatória, em regra, pode ser liquidada por simples cálculo. O apelante não 
demonstrou qual o fato novo que deveria ser provado. 
Do mesmo modo, é inaceitável a alegação de que o mandado de citação não se fez 
acompanhar de cópia do título executivo. Ora, inexiste exigência legal nesse sentido. 
Além disso, a sentença poderia ser facilmente examinada nos autos, de fácil acesso à 
autarquia federal. 
Finalmente, demonstrou o Sentenciante que a memória de cálculo utilizou para a correção 
monetária os seguintes índices: salário mínimo, IRSM e UFIR, observando que se cuida 
de execução de sentença quanto à diferença de meio para um salário mínimo. 
Tais índices são os usuais para a correção de benefícios previdenciários. Impugna-os o 
embargante sem, contudo, indicar quais seriam os corretos e em quanto montaria o valor 
do seu débito. 
Lamento observar que os embargos são meramente protelatórios, não se coadunando 
com a finalidade social da autarquia previdenciária. 
Por todo o exposto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 92.119-RN       

Relator: O SR. JUIZ UBALDO DE ATAÍDE CAVALCANTE  
Apelante: ASSOCIAÇÃO DE SUPERMERCADOS DO RIO GRANDE DO  NORTE-

ASURN 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. RICARDO GEORGE F. DE M. E MENEZES (APTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Ilegitimidade ativa. Representação. Necessidade de autorização 
expressa. Extinção do feito. 
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- Quando associação se apresenta judicialmente como representante dos interesses de 
seus associados, se faz necessário autorização expressa destes, caso contrário, incide 
em ilegitimidade ativa. 
- Processo extinto sem julgamento do mérito. 
- 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, 23 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator  
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Trata-se de apelação contra 
sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, que, considerando a demanda 
um caso típico de representação, entendeu "necessária a autorização expressa de todos 
os representados" (fls. 52), inexistindo legitimidade ativa para ajuizamento da ação. 
A ação foi proposta com o fim de ver declarado lícito o funcionamento dos supermercados 
no domingo, dia 20/12/92, sem óbice do órgão fiscalizador do Ministério do Trabalho. 
Em seu recurso, a apelante alega que, na melhor inteligência do inc. XXI do art. 5º da 
Constituição Federal, a autorização para representação judicial se encontra nos estatutos 
sociais da entidade. 
Devidamente processado o recurso, com as contra-razões ofertadas (fls. 68/73), subiram 
os autos a este Tribunal. 
Sem revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): O ilustre Juiz Federal 
extinguiu o feito sem julgamento do mérito, por ilegitimidade ativa, considerando a 
demanda um caso típico de representação, segundo o qual seria "necessária a 
autorização expressa de todos os representados". 
Já existem inúmeros precedentes jurisprudenciais, no sentido de considerar necessária a 
expressa autorização dos associados para que associação possa atuar como 
representante dos seus interesses na esfera judicial. 
Neste sentido: 
"EMENTA: Processual Civil. Ilegitimidade ativa. Identificação e individualização dos 
filiados. Delegação de poderes expressa. Necessidade. 
- Faz-se necessária a identificação e individualização dos filiados à União Brasileira dos 
Servidores Postais e Telegráficos - Seção do Ceará, os quais correspondem aos 
beneficiários do direito pleiteado, onde a delegação de poderes expressa de cada um à 
entidade representativa para defender os seus interesses é imprescindível. 
- Preliminar acolhida. Remessa oficial provida. Extinção do processo sem julgamento do 
mérito". 
(TRF 5ª R., REO 38.544-CE, 1ª T., Rel. Juiz Francisco Falcão, julg. 23.02.94, DJ em 
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27.05.94, p. 26.218) 
"EMENTA: Constitucional e Processual Civil. Abono PCCS. Correção monetária. 
Associação Nacional dos Fiscais de Contribuições Previdenciárias (ANFIP) e Federação 
Nacional dos Fiscais de Contribuições Previdenciárias. Ausência de autorização expressa 
dos filiados. Ilegitimidade ativa ad causam. Constituição Federal, arts. 5º, XXI, e 8º, III. 
CPC, art 267, VI, e parágrafo 3º. 
1 - As entidades associativas dependem de prévia e expressa autorização individualizada 
de seus filiados, nominalmente identificados, para postular vantagens na esfera judicial, 
mormente quando estas não são específicas da categoria, mas comuns a todo o universo 
de servidores do INSS, hipótese da atualização monetária de parcelas alusivas ao 
pagamento do abono PCSS. Presentes as mesmas circunstâncias, a exigência também 
se aplica aos Sindicatos e Federações Sindicais. 
2 - Caso em que, além de inexistir autorização de cada um dos sindicalizados, tampouco 
consta dos autos a relação dos beneficiários que a Federação autora diz congregar, em 
número superior a oito mil, espalhados por todo o Território Nacional. 
3 - A ilegitimidade da parte pode e deve ser examinada de ofício. Precedentes. 
4 - As disposições da antiga Lei nº 1.134/50, que conferia às associações o poder de 
representação coletiva ou individual, não foi recebida pelo art. 5º, inciso XXI, da Carta da 
República vigente. 
5 - Apelações improvidas. Extinção do processo, nos termos do art. 267, VI, do CPC". 
(TRF 1ª R., AC 30.897-DF, 1ª T., Rel. Juiz Aldir Passarinho Júnior, julg. 12.12.94, DJ em 
04.09.95, p. 56.853); 
"EMENTA: Processual. Mandado de Segurança Coletivo. Substituição processual. 
Outorga de procuração pelo associado ou documento que demonstre seu particular 
interesse na causa.  Ausência. Ilegitimidade ativa ad causam. Precedentes da Turma. 
1 - Tratando-se de mandado de segurança coletivo, é iterativa a jurisprudência dos 
Tribunais, firmada no entendimento de que imprescindível à entidade de classe, para 
efeitos de representação de seus associados no processo, a outorga de procuração por 
estes, ou mesmo de documento que demonstre seu interesse na causa, para o correto 
aperfeiçoamento da substituição processual. 
2 - Ausente na instrução da inicial a documentação essencial já referida, 
conseqüentemente é legal o decreto da ilegitimidade ativa ad causam em que incorreu a 
impetrante. 
3 - Sentença confirmada. Apelação improvida". 
(TRF 1ª R., AMS 4.424-DF, 1ª T., Rel. Juiz Amílcar Machado, julg. 13.12.94, DJ em 
02.05.95, p. 25.399). 
"EMENTA: Constitucional. Direito Administrativo. Processo Civil. Mandado de Segurança. 
Defesa de interesse coletivo por sindicato ou entidade de classe e defesa de interesse 
individual de seus membros ou associados. Substituição processual e legitimidade de 
representação. Funcionário público. Reajuste de vencimentos. 
1. Não é ilimitada e incondicional a outorga dada pela constituição a organização sindical 
legalmente constituída para requerer mandado de segurança em defesa de seus 
membros ou associados (CF, LXX, "b"). 
2. A defesa de direito alheio em nome alheio só pode legitimar-se por órgão de classe 
quando devidamente autorizado a representar os seus associados em juízo. Sem outorga 
de mandato, torna-se ilegal o uso de mandado de segurança por mera substituição 
processual, agindo, assim, o sindicato em nome próprio na defesa de direito individual de 
seus filiados. 
3. Ilegitimidade ativa do sindicato requerente. Processo julgado extinto sem exame de 
mérito. 
4. Apelação a que se nega provimento. Decisão unânime". 
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(TRF 1ª R., AC 5.260-DF, 1ª T., Rel. Juiz Aloísio Palmeira, julg. 13.09.94, DJ em 10.10.94, 
p. 57.137). 
Pelo exposto, atento aos precedentes jurisprudenciais, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 92.293-CE  

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelado: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BARRO 
Advogados: DRS. NEOMÉSIO JOSÉ DE SOUZA e OUTROS (APTE.) E  

CÍCERO EMERICIANO DA SILVA (APDO.) 
 
EMENTA:   

Processo Civil. Substituição processual. Sindicato. 
- Os sindicatos não possuem legitimação anômala ou extraordinária, ampla e irrestrita 
para substituição processual.  
- Necessário lei específica que autorize a substituição processual para o ajuizamento de 
ação em defesa de direito ou interesse de terceiro. 
- Carência de ação. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 
- Apelação prejudicada. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, extinguir o processo sem julgamento do mérito, 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, 23 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Cuida-se de ação ordinária ajuizada pelo Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Barro movida contra o INSS - Instituto Nacional do Seguro 
Social, visando ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do art. 201, §§ 5º e 
6º, da Constituição Federal, sobre os benefícios dos associados, a partir da promulgação 
da Carta Magna de 1988. 
O MM. Juiz Federal da 7ª Vara da Seção Judiciária do Ceará julgou procedente o pedido, 
reconhecendo o direito dos associados à percepção das diferenças acumuladas, a partir 
de outubro de 1988 até março de 1991, de modo que não tenham valor inferior ao salário 
mínimo. Condenou, ainda, a pagar-lhes as diferenças resultantes com juros e correção 
monetária, nos termos da Lei nº 6.899/81, e mais honorários advocatícios, arbitrados em 
10% sobre o valor da condenação. 
O INSS, inconformado, apelou da sentença, argüindo, preliminarmente, a ilegitimidade do 
sindicato para atuar como substituto processual, alegando a inexistência de autorização 
legal, bem como a carência de ação, face ao pagamento administrativo que alega fazer, 
nos termos da Portaria MPS/GM nº 714/93.  No mérito, requer a reforma do julgado, face 
à Portaria Ministerial nº 714/93, como também afastar o 13º salário, alegando que os 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

beneficiários possuem apenas um auxílio denominado renda mensal vitalícia.  Requer, 
ainda, a autarquia apelante afastar a incidência da Súmula 71 do ex-TFR na correção das 
diferenças apuradas. 
É o relatório.         
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Insurge-se a autarquia apelante, em 
preliminar, alegando a ilegitimidade do sindicato para agir em nome de seus associados, 
na qualidade de substituto processual, visando ao pagamento das diferenças resultantes 
da aplicação do art. 201, §§ 5º e 6º, da Constituição Federal, sobre os benefícios dos 
associados, a partir da promulgação da Carta Magna de 1988. 
Com efeito, a substituição processual, sendo uma forma anômala de representatividade 
em que alguém age em nome próprio defendendo direito de terceiro, há de provir de lei. 
Inexiste no ordenamento jurídico nacional legislação que permita aos sindicatos 
pleitearem, em nome dos seus associados, diferenças resultantes da aplicação do art. 
201, §§ 5º e 6º, da Constituição Federal, sobre os benefícios dos seus associados, 
mormente quando se trata fundamentalmente de direito individual. 
A propósito, sobre o tema, colaciono recente decisão desta Egrégia 3ª Turma, verbis:  
"EMENTA: Processo Civil. Substituição processual. Associação. Defesa de direitos de 
seus filiados. 
- A associação só pode pleitear, como substituto processual, direito alheio, nos termos da 
lei - CPC, art. 6º. 
- A CF/88 não  conferiu legitimação anômala ou extraordinária, ampla e irrestrita para os 
sindicatos e associações. 
- Somente havendo lei específica autorizando a substituição é possível o ajuizamento de 
ação em defesa de direito ou interesse de terceiro. 
- Mesmo quando o sindicato ou associação age como  substituto, exige-se que a petição 
inicial registre a qualificação completa dos substituídos pela entidade de classe, com suas 
postulações concretas. 
..........................................................." 
(AC nº 82238/95 - CE - 3ª Turma. Julg. em 31.08.95. DJ em 22.09.95, p. 64244). 
Com essas considerações, acolho a preliminar da autarquia, reconhecendo a ilegitimidade 
do sindicato para substituição processual, julgando-o carecedor do direito de ação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 92.389-PB   

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelada: EMPREITEIRA ALMEIDA LTDA. 
Advogados: DRS. ÊNIO ARAÚJO MATOS E OUTROS (APTE.) E  

VANALDO NÓBREGA CAVALCANTE E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Execução Fiscal. Contribuição previdenciária. Crédito constituído na 
vigência da EC nº 01/69. Natureza tributária. Prescrição qüinqüenal. Art. 174 do CTN.  
- Sob o império da Emenda Constitucional nº Ol, de 1969, as contribuições previdenciárias 
passaram a compor o Sistema Tributário Nacional, e a serem regidas pelo CTN, 
aplicando-se, no tocante à prescrição, o prazo de 05 anos para ajuizamento de ação 
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fiscal.  
- Com o advento da EC nº 08, de 14 de abril de 1977, o caráter tributário deixou de existir 
às contribuições previdenciárias, restaurando-se a prescrição trintenária de que trata o art. 
144 da Lei nº 3.807/60. 
- Lançamento ocorrido em 15.03.77. Execução ajuizada em 30.10.92. Prescrição 
qüinqüenal consumada. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório e 
voto anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 09 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: A Empreiteira Almeida Ltda. ajuizou a presente ação 
de embargos à execução fiscal promovida pelo lNSS, alegando prescrição e decadência 
por se tratar de débito previdenciário "relativo a período iniciado ainda na década de 
setenta e findo em 05/76". 
Contesta o INSS, aduzindo que a discussão existe em torno de saber se é aplicável ao 
débito previdenciário a prescrição vintenária dos direitos pessoais, prevista no Código 
Civil, ou a trintenária, estabelecida pelo artigo 144 da Lei nº 3.807/60. Nesse sentido, 
afirma que, "como não foram transcorridos trinta nem vinte anos, não se deu a 
prescrição".  
A sentença acolhe os embargos e pronuncia a prescrição da ação executiva por entender 
que se aplica ao débito ora executado o prazo prescricional de 05 anos, tendo em vista o 
que dispõem os arts. 173 e 174 do Código Tributário Nacional.  
Insatisfeito, interpõe o INSS recurso de apelação, aludindo ao fato de que as 
"contribuições previdenciárias não estão subjugadas ao conceito de tributos", e, tendo 
sido o crédito constituído sob a égide da Lei 3.807/60, o direito de cobrança só prescreve 
após 30 anos.  
Foram apresentadas contra-razões. 
É o relatório.  
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Examina-se  a apelação voluntária do 
INSS e a remessa obrigatória contra a sentença que julgou procedentes os embargos 
opostos pela apelada, reconhecendo a prescrição do direito à ação de execução fiscal do 
artigo 174 do CTN.  
Firmou-se a jurisprudência dos Tribunais no sentido de que as contribuições 
previdenciárias, na vigência da Constituição de 1969 até a Emenda Constitucional nº 08, 
de 1977, tinham natureza tributária, fazendo com que sobre elas incidissem os artigos 173 
e 174 do CTN, relativamente aos prazos de prescrição e decadência. 
Essa tese teve ampla aceitação porque a primeira emenda à Constituição de 1967 inseriu 
as contribuições previdenciárias no Sistema Tributário Nacional e deu nitidamente a elas 
conotação de tributo; para tanto, dizia em seu artigo 21, § 2º, que a União poderia instituir 
contribuição no "interesse da previdência social", abrangendo, assim, nesse contexto, as 
parcelas pagas pelos trabalhadores e empresas na qualidade de contribuintes.  
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Com a nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 08, de 14 de abril de 1977, ao § 
2º, inciso I, do artigo 21, a expressão anterior no "interesse da previdência social" foi 
substituída pela seguinte frase: "para atender diretamente à parte da União no custeio dos 
encargos da previdência social".  
Além dessa alteração mencionada, foi acrescentado ao artigo 43 o inciso X, assim 
grafado: 
"Art. 43. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor 
sobre todas as matérias de competência da União, especialmente: 
I - tributos, arrecadação e distribuição de rendas; 
(...) 
X - contribuições sociais para custear os encargos previstos nos arts. 165, itens II, V, XIII, 
XVI, XIX, 166, § 1º , 175, § 4º, e 178." 
Dessa forma, extrai-se da dicção da EC nº 08/77 a nítida intenção de retirar das 
contribuições previdenciárias, a cargo dos trabalhadores e das empresas, o caráter de 
tributo, conferindo apenas à União o custeio dos encargos da previdência, e fazendo 
expressa distinção, através do artigo 43, entre tributos e contribuições sociais.  
A partir de então, as contribuições previdenciárias deixaram de se submeter à Lei nº 
5.172/66 (CTN), e, no particular, quanto à prescrição, à regra do artigo 174, revigorando-
se, desta feita, o prazo prescricional do artigo 144 da Lei nº 3.807/60, cuja prescrição era 
de 30 anos.  
Concluindo, a prescrição do direito de ação de cobrança de crédito previdenciário, que era 
de 30 anos por força da Lei nº 3.807/60 (LOPS), passou a ser qüinqüenal, por incidência 
do CTN face à EC nº Ol/69, regra esta que vigorou até ser outorgada a EC nº 08, em 14 
de abril de 1977, quando a prescrição voltou a ser trintenária.  
No caso em exame, verifico que o crédito executado foi constituído em 15 de março de 
1977, quando teve início o decurso do prazo prescricional que era qüinqüenal. 
A execução só foi ajuizada em 30 de outubro de 1992, ou seja, 15 anos após o 
lançamento, estando consumada a prescrição desde 15 de março de 1982. 
Ante o exposto, nego provimento à apelação e à remessa obrigatória, para manter a 
decisão que julgou prescrito o direito ao ajuizamento da execução fiscal. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 93.041-RN  

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelantes: NILBERTO BARROS E OUTROS 
Apelada: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 
Advogados: DRS. RAULINO SALES SOBRINHO E OUTRO (APTES.) E  

FERNANDO TELES DE PAULA LIMA E OUTROS (APDA.)  
 
EMENTA 

Administrativo. Processual Civil. Servidor público federal. Diárias e indenização. Exordial 
defendendo tese jurídica.   
1. Não constando na inicial os fatos que caracterizariam a lesão ao direito, restando 
apenas por defender a correta aplicação de lei, não constitui hipótese de cerceamento de 
defesa se, diligenciado para discriminar os fatos, o autor permanece inerte, e o juiz 
antecipa o julgamento da lide. 
2. Apelação improvida.   
 
ACÓRDÃO 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

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, 28  de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA:  Nilberto Barros e outros, servidores públicos 
federais do Quadro de Pessoal da Fundação Nacional de Saúde, apelam de decisão do 
MM. Juiz monocrático, Dr. Walter Nunes da Silva Júnior, que julgou improcedente a ação, 
a qual visava a percepção de diárias quando houvesse deslocamento da sede de trabalho 
para qualquer outro ponto do território nacional, e o pagamento de indenização, na forma 
preconizada pelo art. 16 da Lei 8.216/91, quando o deslocamento fosse realizado na zona 
não urbana de sua sede de trabalho, para exercer atividades de combate e controle de 
endemias, saneamento básico e pesquisas, com efeito retroativo a setembro/91.  
O ilustre Julgador fundamenta o decisum  em falta de provas  quanto ao deslocamento 
que teriam sido obrigados os autores a fazer, bem como se houve ou não caráter 
eventual, por não se constituir o afastamento em exigência permanente para o exercício 
da função.  
As partes autoras, em suas razões de apelo, defendem que a fundação-ré não comprovou 
que os deslocamentos ocorreram em caráter permanente e o fato de proferir o Juízo a 
quo julgamento sob o pressuposto da inexistência de prova a ser produzida em audiência 
seria tomar um caminho temerário, posto que considerar-se-ia o Estado como um ente 
isento de erros e contradições, o que se sabe ser impraticável e ilógico, vez que as leis e 
os gravames administrativos são perpretados por pessoas, razão pela qual requerem a 
reforma da sentença, de modo que seja julgado procedente o pedido trazido na exordial.  
Sem contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Trata-se de apelação das partes 
autoras contra decisão do Juízo  monocrático que julga improcedente a ação, a qual 
visava a percepção de diárias quando do deslocamento eventual dos servidores da 
Fundação Nacional de Saúde e a percepção de indenização quando tais afastamentos se 
procedessem em virtude de atribuição específica da própria categoria.   
Vale ressaltar que os autores, na verdade, solicitam na exordial a perfeita interpretação e 
aplicação ao art. 58 da Lei 8.112/90 e art. 16 da Lei 8.216/91, conforme abaixo transcrito, 
vez que não discriminam quando, onde e porque teriam ocorrido os deslocamentos. 
"Requerem, finalmente, que Vossa Excelência, ao reconhecer o direito ora argüido, 
determine à Fundação Nacional de Saúde que proceda ao pagamento de diárias na forma 
preconizada pelo artigo 58 da Lei 8.112/90, sempre que houver deslocamento de sua 
sede de trabalho para qualquer outro ponto do território nacional, e, bem como, proceda 
ao pagamento de indenização na forma preconizada pelo artigo 16 da Lei 8.216/91, 
sempre que o deslocamento for realizado na zona não-urbana de sua sede do trabalho, 
para exercer atividades de combate e controle de endemias, saneamento básico e 
pesquisas, tudo com efeito retroativo a setembro/91, acrescidos de juros de mora e 
correção monetária".  
Não identificam, assim, as partes autoras a lesão ao seu direito, mas apenas uma tese 
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jurídica, onde se observa que ambas as partes defendem a mesma aplicação para os 
referidos dispositivos legais, conforme alega a Fundação Nacional de Saúde em sua 
contestação: "Assim sendo, é oportuno, ainda, ressaltar, que a indenização de despesas 
dos servidores que se deslocam de seu centro de saúde ou distrito para a zona rural nada 
tem a ver com o pagamento das diárias a que alude o art. 58 da retromencionada Lei 
8.112/90, que vêm sendo pagas normalmente a todos os servidores que eventualmente 
se deslocam de sua sede para qualquer outro ponto do território nacional".    
Não pode o Julgador, pois, generalizar a aplicação de dada lei apenas por afirmação dos 
autores de que se deslocaram para outro ponto do território nacional, se não especificam 
por que motivo e se tal motivo não estaria incluído dentre as atribuções permanentes de 
suas funções, devendo-se, então, analisar a eventualidade não quanto à constância dos 
acontecimentos, mas quanto à previsão de tal deslocamento em razão da natureza do 
serviço. Faz-se, então, mister aos autores identificar quando seus direitos foram lesados. 
Em fls. 26, os recorrentes solicitam que a ré exiba a juntada aos autos dos documentos 
necessários a fim de comprovar a natureza dos deslocamentos  que foram obrigados a 
realizar. Tal pedido foi indeferido, por entender o Juiz José Daniel Diniz, com base em 
precendente do Egrégio STJ, que as partes interessadas não trouxeram aos autos 
qualquer prova de estar o órgão obstaculizando o acesso às informações que afirmam ser 
de seu interesse e, assim sendo, descabe a sua requisição pelo Juiz.    
Em fls. 29, os autores solicitam um prazo de 60 (sessenta) dias de modo a comprovar as 
alegações contidas na inicial, e, apesar de tal prazo ter sido concedido, não apresentaram 
nenhuma prova ou fato, nem tampouco insurgiram-se contra a possibilidade da ré estar 
dificultando a obtenção de tais informações.    
Dispensando a audiência de instrução e julgamento, o Julgador proferiu a sentença ( 
fls.34 a 37).    
Não resta dúvida de que a identificação dos fatos, independentemente de ser comprovada 
a sua veracidade, é indispensável para a análise da concessão de diárias ou 
indenizações, e vez que não foram apontados pelas partes autoras, limitando-se a 
defender uma tese jurídica de aplicação das referidas normas, não se constitui na 
presente hipótese cerceamento de defesa, posto que esta só estaria caracterizada se os 
autores ao menos discriminassem os motivos de seus deslocamentos, mesmo que não 
comprovados, vez que o Judiciário não pode responsabilizar-se pela inércia das partes, 
nem tampouco por má elaboração da exordial, de modo a não saberem os autores nem 
ao menos  quando, como e porque foram lesados.    
Ora, o ônus da prova, quanto à constituição de seu direito, cabe ao autor, e sendo 
alegado pelo réu fato impeditivo deste direito em época própria, nos exatos termos do art. 
302 do CPC, deverá a parte autora desconstituir tal alegação na impugnação da 
contestação.     
Vez que não atenderam os autores diligência concedida pelo douto Julgador de modo a 
comprovar a natureza dos deslocamentos, apesar do prazo de 60 (sessenta) dias, tornou-
se a análise de mérito prejudicada  por insuficiência de informações, impossibilitando, 
assim, a possibilidade jurídica do pedido.    
Ante o exposto, nego provimento à apelação, mantendo a sentença de 1º Grau em todos 
os seus termos.   
É o meu voto.       
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 93.721-SE  

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelantes: ABEL BARBOSA DOS SANTOS E OUTRO 
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Apelado: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS-DNOCS 
Advogados: DRS. LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA E OUTROS (APTES.) E  

SÔNIA CHRISTINA S.C. OLIVEIRA E OUTROS  (APDO.)  
 
EMENTA 

Administrativo. Servidor público federal.  DNOCS. Aposentadoria. Vantagem pessoal 
nominalmente identificada. Não incorporável aos proventos. Inteligência da Lei 7.995/90. 
Complemento salarial. Percentual de 70%. Concedido a todos os servidores da ativa. 
Vantagem econômica. Estende-se aos inativos por força do § 4º, art. 40, da CF/88. 
1. O Decreto-lei 2.438/88 concedeu à Gratificação por Desempenho de Atividade de 
Apoio a natureza de vantagem pessoal nominalmente identificada, vez  que continuaram 
a percebê-la apenas aqueles servidores que a percebiam desde dezembro de 1987, e, 
assim sendo, está excluída a dita vantagem da incorporação prevista pela Lei 7.923/89. 
2. Tendo sido incorporada a referida gratificação aos proventos deve ser a mesma 
excluída, de modo a diminuir a base de cálculo e, assim sendo, fazer incidir o percentual 
de 75% (setenta e cinco por cento) como vantagem pessoal nominalmente identificada,  
sem que, com isto, repercuta em uma majoração da vantagem.  
3. A complementação salarial, instituída pela Portaria nº 1.124/DEP/79 do DNOCS, 
modificou a sua natureza após sua criação, deixando de ser vinculada a determinados 
servidores, pelo exercício de determinadas funções, para assumir a natureza de aumento 
salarial a todos os servidores da ativa, não se podendo, então, negar-se que corresponde 
a uma vantagem econômica e, assim sendo, não pode o administrador ou  o legislador 
excluir os aposentados da dita vantagem,  nos termos do § 4º, art. 40, da CF/88. 
4. 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, 28 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator  
 
RELATÓRIO  

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Abel Barbosa dos Santos e outro, servidores 
públicos federais aposentados, do Quadro de Pessoal Permanente do DNOCS, apelam 
de decisão do MM. Juiz monocrático Dr. Vladimir Souza Carvalho, que julga improcedente 
a ação  a qual visava à percepção da gratificação de 75% (setenta e cinco por cento), que 
teria sido suprimida por força da Lei 7.923/89, bem como da complementação salarial na 
ordem de 70% (setenta por cento), estendida a todos os servidores da atividade pela 
Portaria 1.124/DEP, de 11.12.79.  
O ilustre Julgador nega o direito dos autores pelo fato da gratificação de 75% não se 
constituir em vantagem pessoal nominalmente identificada e, assim sendo, ter sido 
incorporada à remuneração, nos termos da Lei 7.923/89, além do fato de não perceberem 
os demandantes a complementação salarial de 70% em 31/12/87, data fincada pela lei 
para que pudessem seus beneficiários a ela fazer jus, não ofendendo, assim, a ré 
comando constitucional, especificamente o § 1º do art. 39 e o § 4º do art. 40.  
As partes autoras, nas razões de recurso, defendem que este Tribunal já pacificou suas 
decisões acerca da complementação salarial de 70%, além do que a continuidade em 
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perceber as gratificações se constituem em direito adquirido dos recorrentes.  
Contra-razões.  
É o relatório. 
VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Trata o presente recurso do direito de 
inativos, servidores públicos federais, do Quadro de Pessoal da DNOCS, em perceberem 
a gratificação de 75% (setenta e cinco por cento) e a complementação salarial na ordem 
de 70% (setenta por cento).    
Razão possuem os apelantes quando afirmam que a Gratificação por Desempenho de 
Atividade de Apoio, quando da vigência da Lei nº 7.923/89, não possuía mais a natureza 
de gratificação, mas de vantagem pessoal nominalmente identificada, posto que, por força 
do Decreto-lei 2.438/88, a mesma deixou de existir, preservando, entretanto, o legislador 
a sua continuidade apenas para aqueles que a recebiam desde dezembro de 1987, não 
permitindo a sua incorporação à remuneração ou proventos.  
Logo, não se deve confundir vantagens pessoais, como adicional por tempo de serviço e 
quintos, decorrentes do exercício individual do servidor, com as vantagens pessoais 
nominalmente identificadas, que podem decorrer tanto de gratificações como de parcelas 
que compõem a remuneração ou de qualquer outra parcela, desde que tenham deixado 
de existir no direito positivo, modificando, assim,  a sua natureza para vantagem pessoal 
nominalmente identificada, justamente para preservar direito já incorporado ao patrimônio 
do servidor.      A autarquia-ré defende que conferiu à gratificação de 75% o tratamento 
previsto às gratificações e não às vantagens pessoais nominalmente identificáveis, razão 
pela qual incoporou tal valor aos proventos dos autores.   Observa-se, pois, que foi a 
natureza da parcela que ocasionou tratamento e interpretação diferenciada à vantagem 
dos 75% (setenta e cinco por cento).  
A autarquia-ré defende que não causou lesão ao  direito dos autores, posto que 
incorporou tal vantagem aos proventos, entretanto, não se pode deixar de se observar os 
termos da lei quando resguardou as vantagens pessoais nominalmente identificadas de 
serem  incorporadas e, assim,  deve ser excluída tal incorporação dos proventos, 
diminuindo, assim, a base de cálculo,  fazendo-se incidir o percentual de 75% como 
vantagem pessoal nominalmente identificada.   No que se refere à complementação 
salarial, na ordem de 70% (setenta por cento), instituída pela Portaria nº 1.124, de 
12/11/79, do DNOCS, verifica-se que  a mesma foi criada visando a atender finalidades 
específicas, que alcançariam diretamente os servidores engajados na execução de 
Programas Especiais, como tabela emergencial e transitória, devendo vigorar pelo prazo 
de dois anos, a contar de 11/10/79. Afirma o apelado, em constestação de fls. 33 a 41, 
que, após algum tempo de instituída a gratificação, foi estendida a todos os servidores da 
ativa, como forma de incentivo aos baixos salários da época, logo, a partir deste 
momento, deixa de ter a referida complementação natureza específica para se tornar 
geral, posto que foi concedida a todos os servidores da ativa, e não sendo estendida aos 
aposentados, segundo o recorrido, por depender de disponibilidade de recursos, o que 
pela situação do país nunca veio se concretizar.  
O Decreto-lei 2.438/88 confere a tal complementação salarial o título de diferença 
individual para aqueles que a percebiam a partir de 31.12.87.  
Conforme afirmado pela própria apelada, aqueles que se aposentaram após a vigência de 
tal diferença de remuneração passaram a acarrea-la como vantagem de aposentação e, 
pelo fato dos autores não perceberem a mesma em dezembro de 1987, por já se 
encontrarem aposentados, a ela não fariam jus. Faz-se mister destacar que a natureza da 
chamada complementação salarial modificou-se desde a sua instituição, deixando de ser 
vinculada a determinados servidores pelo exercício de determinadas funções, para 
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assumir a natureza de aumento salarial a todos os servidores da ativa.  
Não se pode negar que corresponde a uma vantagem econômica e, assim sendo, não 
pode o administrador ou o legislador excluir os aposentados de dita vantagem, que não 
exige para a sua percepção nenhum outro requisito que não seja o simples fato de ser 
servidor, de modo a suavizar a defasagem salarial.    
Trata-se, portanto, a presente hipótese de aplicação do § 4º do art. 40 da Carta Política de 
88, onde se lê: 
"§ 4º. Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma 
data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo 
também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente 
concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação 
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei".                       
Ante o exposto, dou provimento à apelação das partes autoras, no sentido de que: a) seja 
excluída dos proventos a   incorporação da Gratificação por Desempenho de Atividade de 
Apoio, diminuindo-se, assim, a base de cálculo para fazer incidir o percentual de 75%, 
desde  novembro de 1989, como 
vantagem pessoal nominalmente identificada; b) seja incluída como vantagem de 
aposentação a complementação salarial prevista pelo Decreto-lei 2.438/88, na ordem de 
70% (setenta por cento) a partir de outubro de 1988, data de vigência da Carta Política de 
88; c) incidência de juros e correção monetária a partir da data em que as parcelas se 
fizeram devidas; d) invertam-se os ônus da sucumbência.       
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 93.785-RN 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: LEONILDA CARIELLO 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. JOSÉ SEGUNDO DA ROCHA (APTE.) E  

ANNA KATHIA HELINSKA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário e Processual Civil. Liquidação de sentença. Súmula 260/TFR. Índice da 
política salarial. Extinção da execução. Art. 794, I, do CPC.  
- A Súmula 260 determina, apenas, a utilização do salário mínimo atualizado, para efeito 
de enquadramento nas faixas salariais. Não vinculando, portanto, os reajustes posteriores 
à variação do salário mínimo, mas sim à utilização dos índices da política salarial do 
governo.  
- Utilização indevida da variação do salário mínimo no cálculo dos créditos da autora.  
- Correção dos equívocos existentes nos cálculos, pela contadoria, com a comprovação 
do pagamento de todo o crédito da autora. 
Extinção da execução com amparo no art. 794, I, do CPC. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que 
passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 09  de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
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RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Cuida-se de apelação interposta por Leonilda 
Cariello contra sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária 
do Rio Grande do Norte que, entendendo que o INSS cumprira a obrigação determinada 
na sentença de mérito, extinguiu o processo de execução, com fundamento no art. 794, I, 
do CPC. 
Sustenta que a contadoria judicial equivocou-se ao afirmar (fls. 105) que, em face de 
erros no programa de cálculos no computador, os cálculos elaborados pelo referido setor, 
com base na Súmula 260/TFR, foram realizados com base na variação do salário mínimo, 
e não com base no índice integral da variação salarial, como determinado na sentença de 
mérito. 
No entendimento da autora, nos cálculos realizados nestes autos sempre foram utilizados 
os índices corretos, ou seja, o índice integral da variação salarial, razão por que ainda lhe 
restaria o direito à atualização do débito, pago com atraso. 
Não houve resposta ao recurso. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator):  A sentença recorrida encontra-se assim 
construída: 
"(...) 
05. A questão não é complexa, nem muito menos de direito. Nas causas em que o 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS foi condenado a proceder ao reajuste dos 
benefícios previdenciários, nos termos da Súmula 260 do extinto Tribunal Federal de 
Recursos, quando da elaboração, na liquidação da sentença, dos cálculos originários, 
pelo fato de aplicar-se, à época, um programa desenvolvido pela MPS Informática, 
empresa que presta serviços dessa natureza à Justiça Federal, tendo em mira a 
implantação de processamento de dados nas contadorias judiciais, como forma de 
agilização do serviço e uniformização dos critérios, encontrou-se valor superior ao que era 
de fato devido. 
06. Esse programa, consoante se constatou no final do ano de 1994, oportunidade em 
que este Magistrado ocupava a direção do foro deste Juízo, em vez de fazer os cálculos 
com base nos índices integrais de política salarial, utilizava-se dos padrões da 
equivalência salarial. Com isso, a liquidação da sentença vinha a expressar quantum 
acima daquele que haveria de ser pago. 
07. Como no primeiro depósito o valor pago, nesses casos, era bastante superior ao 
devido, dificilmente ainda teria algum resíduo a ser complementado, nada obstante o 
pagamento feito meses após os cálculos. Se aqueles cálculos originais fossem corretos, 
não haveria de negar-se direito à complementação. Contudo, como aqueles estavam 
incorretos, expressando valor bastante superior, não há como determinar-se a 
complementação de algo que, em verdade, foi pago a maior. 
08. Aliás, se se proceder a exame particularizado, caso a caso, ver-se-á que, em muitos 
dos processos, o INSS, sem embargo da demora em efetuar o depósito, pagou quantia 
acima daquela que deveria pagar. Não se pode esquecer, no entanto, que se essa 
preocupação for encampada pelo INSS, além de ser extremamente trabalhosa a 
pesquisa, e até mesmo impossível de concluir-se, irá ocasionar repercussões sociais de 
difícil imaginação, atingindo-se, diretamente, apenas os previdenciários, que seriam 
obrigados à devolução daquilo que tivessem recebido a maior, embora se reconheça que 
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isso poderia, e deveria, voltar-se para os advogados também, no que pertine à verba 
honorária. 
09. Mas, esquecendo-se a situação supra, que não é o fundamento desta decisão, o que 
importa é que não há resíduo, conforme informação do contador. Se não há resíduo, a 
complementação do pagamento não deve ser feita. Se não há complementação a ser 
feita, é porque o pagamento foi integral, não há mais débito, devendo, portanto, ser 
extinto o processo executivo. 
10. A não ser que a parte exeqüente, ao ter vista dos autos sobre a informação da 
contadoria, comprove, com a elaboração dos cálculos, a existência de resíduo a ser 
quitado, deve-se acreditar na certificação do contador. 
11. Ante o exposto, julgo extinto o presente processo de execução, vez que quitado o 
débito judicial cobrado". (fls. 110/111). 
De fato, a sentença de mérito, apreciando pedido de revisão de benefício da autora, com 
amparo na Súmula 260/TFR, julgou procedente o pedido para determinar que "possam 
ser reajustados os valores dos benefícios atrasados e atuais desde a primeira renda 
mensal, com aplicação no primeiro reajuste do índice integral da política salarial, 
considerando como mês básico o da vigência do salário mínimo"- fls. 24. 
A contadoria do foro, quando da apuração do primeiro cálculo do crédito da autora, 
formulou seus cálculos com base na variação do salário mínimo. 
Ora, é pacífico o entendimento de que a Súmula 260 determina, apenas, a utilização do 
salário mínimo atualizado, para efeito de enquadramento nas faixas salariais. Não 
vinculando, portanto, os reajustes posteriores à variação do salário mínimo, mas sim à 
utilização dos índices da política salarial do governo.  
Nos autos, a utilização indevida da variação do salário mínimo, no cálculo do crédito da 
autora, está fartamente demonstrada. 
A certidão da contadoria do foro (fls. 105) corrige os equívocos existentes e esclarece que 
a autora já percebeu todo o seu crédito. 
Correta, portanto, a sentença que extinguiu a execução com  amparo no art. 794, I, do 
CPC. 
Nego, pois, provimento à apelação.  
É como voto.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 93.868-AL (96.05.02645-7) 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 

NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA 
Apelados: FABRÍCIO SILVA NETO E OUTROS 
Advogados: DRS. ALANDENIS TENÓRIO DA SILVA E OUTROS (APTE.) E  

GEORGE SARMENTO LINS (APDOS.)  
EMENTA 

Administrativo. Servidor público federal. Reajuste. 3,17%. Lei 8.880/94. 
1. O percentual de 3,17% decorre da incorreta aplicação pelo Governo Federal ao 
disposto nos arts. 28 e 29, da Lei 8.880/94, sendo, portanto, tal resíduo devido aos 
servidores públicos federais.  
2. Apelação improvida.   
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
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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, 21  de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator  
   
RELATÓRIO  

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis  apela de decisão do MM. Juiz monocrático, Dr. Sérgio 
José Wanderley de Mendonça, que julgou procedente a ação em favor de Fabrício Silva 
Neto e outros, servidores públicos federais do IBAMA, condenando a autarquia-ré a 
implantar nos vencimentos e proventos dos autores o percentual de reajuste de 3,17% 
(três vírgula dezessete pontos percentuais), ficando, ainda, condenada no pagamento das 
diferenças vencimentais, devidas a partir de janeiro de 1995, acrescidas de correção 
monetária e juros legais, com a devolução das custas procesuais adiantadas pelos 
autores, arbitrando, por fim, os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da 
condenação.  
A autarquia-ré defende em suas razões de recurso  que o Governo Federal chegou ao 
percentual de 22,07% ao aplicar as orientações dos itens I e II do art. 28 da Lei 8.880/94, 
e vez que está vinculada ao cumprimento da Portaria Ministerial n. 26, de 20/01/95, e 
sendo a mesma fielmente cumprida, encontra-se quite com os servidores em relação a 
qualquer parcela salarial, em razão de diploma legal, requerendo, pois, a reforma in totum 
da sentença.  
Contra-razões.  
É o relatório. 
 
VOTO       

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Trata-se de apelação do IBAMA 
contra decisão monocrática que reconhece o direito dos servidores em perceberem o 
percentual de 3,17%,  resíduo decorrente da incorreta aplicação da Lei 8.880/94, quando 
do reajuste da tabela de salários dos servidores públicos da União.    
Como fundamento de recorrer, limita-se a autarquia federal a negar diferenças devidas 
aos autores pelo simples fato de ter dado cumprimento à Portaria Interministerial nº 26, de 
20/01/95, que estabeleceu o percentual de 22,07% como  legítimo, decorrente da 
aplicação da Lei 8.880/94.   
Na exordial, apresenta o representante das partes cálculo aritmético de modo a 
comprovar como teria chegado à diferença de 3,17%, não sendo o mesmo impugado pela 
ré, de modo a apresentar os cálculos que levaram a União a estabelecer 22,07% como 
percentual de reajuste salarial.  Alegam, ainda, que o Executivo Federal desconsiderou o 
regramento previsto pelo art. 28 do referido dispositivo legal, calculando o reajuste apenas 
pela variação acumulada do IPCr entre o mês da primeira emissão do real e o mês de 
dezembro de 1994.    
Logo, vez que os autores conseguem demonstrar como teriam atingido o percentual de 
25,24%, encontrando-se, inclusive, tal cálculo em consonância com o mesmo percentual 
encontrado pelo Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Contas da União, em esfera 
administrativa, e nada apresentando o réu de modo a desconstituir tal forma de cálculo, 
limitando-se apenas a questionar possível direito dos servidores por estar vinculado ao 
princípio da legalidade, não há como negar o percentual de 3,17%, posto que é resultante 
da aplicação dos arts. 28, I e II, e 29 da Lei 8.880/94, onde dever-se-iam  observar os 
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seguintes procedimentos:     tomar por base o salário de janeiro de 1994, convertê-lo pela 
URV do dia 30, assim procedendo em relação aos demais meses, para em seguida somar 
os 12 salários, dividir tal soma por doze, de modo a se obter a média anual. A média 
encontrada, de acordo com o inciso II do referido diploma legal, seria dividido pelo salário 
recebido em dezembro do ano de 1994. Ante o exposto, nego provimento à apelação, 
mantendo a sentença do 1º Grau em todos os seus termos.   
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 93.962-PB 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelantes: MARIA DAS NEVES FALCÃO E OUTROS 
Apelado: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS  
Advogados: DRS. FABIANO BARCIA DE ANDRADE E OUTRO (APTES.) E  

EURIBERTO PEREIRA DURAND E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Constitucional. Administrativo. Servidor público federal. Reajuste. 47,94%. MP nº 434/94. 
Descaracterizada ofensa ao direito adquirido. 
1. Não existe direito adquirido aos índices de reajuste salarial se não complementado o 
período aquisitivo para fruição de tal direito.  Precedentes do STF e do STJ. 
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, 28 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO  

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Maria das Neves Falcão e outros, servidores 
públicos federais do Quadro de Pessoal do DNOCS, apelam da sentença do MM. Juiz 
monocrático, Dr. Janilson Bezerra de Siqueira, que julgou improcedente a ação, a qual 
visava ao reajuste de vencimentos no percentual de 47,94%, correspondente a 50% do 
IRSM apurado nos meses de janeiro e fevereiro/94, a partir de março de 1994, previsto 
pela Lei 8.676/93, suprimido em virtude do disposto pela MP nº 434/94.  
O ilustre Julgador nega o direito dos autores por não se constituir a hipótese em direito 
adquirido, visto que, a exemplo do que ocorreu com os reajustes de 84,32% e 26,06%, a 
modificação das  normas que autorizavam determinada política salarial foi efetuada antes 
do término do período aquisitivo.  
As partes autoras defendem, em suas razões de recurso, que a Medida Provisória nº 434, 
de 27.02.94, ao instituir nova política salarial, não respeitou o preceituado na Lei 8.676/93, 
vez que os trabalhadores já haviam efetivamente laborado no período aquisitivo do direito, 
não sendo possível negar-lhes o direito à reposição a título de adiantamento de 50% da 
variação do IRSM, ocorrida nos meses de janeiro e fevereiro de 1994, sob pena de 
infrigência ao princípio constitucional do direito adquirido, razão pela qual requerem a 
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reforma da sentença, julgando procedente a pretensão exposta na exordial.  
Sem contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Trata-se de apelação   das partes 
autoras contra  decisão do Juízo monocrático que julgou improcedente a ação, a qual 
visava ao reajuste, na ordem de 47,94%, previsto pela Lei 8.676/93, suprimido por força 
da MP nº 434/94.   
Já se encontra assente na jurisprudência que o critério a se observar quando da ofensa 
ao direito adquirido, decorrente de alterações da política salarial, facilmente deduzível das 
decisões referentes aos reajustes na ordem de 26,06% e 84,32%, é a conclusão ou não 
do período aquisitivo a que teria que se submeter o servidor a fim de fazer jus ao referido 
reajuste.       
Dois fatores  podem, então, contribuir para que não integre determinado reajuste o 
patrimônio jurídico do funcionário, vale dizer: a) o fato do servidor perder o seu status 
funcional, quer por exoneração ou qualquer outra forma de desligamento; b) por alteração 
dos dispositivos legais que prevêem determinada política salarial.    
A primeira hipótese não nos leva a grandes controvérsias, nem tampouco pode ser 
enquadrada como situação em que se encontrem os autores, restando-nos, então, 
analisar a legitimidade do legislador para revogar lei, de modo a não ferir direito adquirido, 
coisa julgada ou ato jurídico perfeito, duplamente protegidos pelo direito pátrio, ou seja,  
pelo art. 6º da LICC e art. 5º, XXXVI, da CF/88.    
O reajuste, na ordem de 47,94%, é decorrente da Lei nº 8.676, de 13.06.93, publicada em 
14.06.93, que, ao dispor sobre a política salarial da remuneração  dos servidores públicos 
civis e militares da Administração Federal direta, autárquica e fundacional, em seu art. 1º, 
prevê reajuste periódico, a título de antecipação salarial, de acordo com a variação 
acumulada do IRSM, como abaixo se lê: 
"Art. 1º. Os vencimentos, soldos e demais retribuições dos servidores públicos civis e 
militares da AdministraÞÒo Federal direta, autárquica e fundacional serão reajustados 
bimestralmente e quadrimestralmente, a título de antecipação salarial, de acordo com a 
variação acumulada do Índice de Reajuste do Salário Mínimo - IRSM, definido no art. 2º 
da Lei número 8.542, de 23 de dezembro de 1992, observados os seguintes meses e 
percentuais:  
I - em julho e novembro de 1993 e março de 1994, o correspondente a cinqüenta por 
cento da variação do IRSM ocorrida respectivamente nos bimestres imediatamente 
anteriores; 
II - em setembro de 1993, o correspondente a oitenta por cento da variação do IRSM 
ocorrida no quadrimestre imediatamente anterior, deduzindo-se a antecipação concedida 
no mês de julho de 1993; 
III - em maio de 1994, o correspondente a noventa por cento da variação do IRSM 
ocorrida no quadrimestre imediatamente anterior, deduzindo-se a antecipação concedida 
em março de 1994. 
Parágrafo 1º - Os percentuais de antecipação a que se refere este artigo: 
a) incidirão sobre os valores dos soldos, dos vencimentos e demais retribuições, no mês 
imediatamente anterior; 
b) não incidirão sobre as vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à 
produtividade e desempenho, pagos conforme critérios específicos de apuração de 
cálculo estabelecido em legislação própria. 
Parágrafo 2º - O percentual de reajuste a ser aplicado em janeiro de 1994 será igual à 
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variação do IRSM, verificada entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 1993, deduzindo-se 
as antecipações concedidas nos meses de março, maio, julho, setembro e novembro de 
1993, observando-se:   
........................................................" 
A Medida Provisória nº  434/94 revogou os artigos 1º e 2º da Lei 8.676/93, retirando do 
ordenamento jurídico a forma de reajuste salarial acima descrita. Reeditado o teor da 
referida Medida pelas as de números 457, em março, 482, em abril, foi transformada na 
Lei 8.880, de 27.05.94, sem impor qualquer solução de continuidade aos efeitos jurídicos 
dela decorrentes. Quando da efetividade da referida norma, vale dizer, 28 de fevereiro de 
1994, o período aquisitivo para que os servidores fizessem jus ao reajuste ainda não 
estaria complementado, não cabendo, entretanto, questionar se apenas por 01 (um) dia, 
posto que o que importa é averiguar se foi ou não complementado o período aquisitivo. 
Ao Poder Executivo foram conferidas legitimidade e competência para expedir medidas 
provisórias, e vez que esta, na hierarquia das leis, encontra-se no mesmo degrau 
hierárquico da lei ordinária, apesar de aparentemente injusto para os trabalhadores, não 
se pode alegar ilegalidade pelo fato da Administração modificar no último dia para a 
conclusão de tal período a forma de reajuste salarial, nem tampouco 
inconstitucionalidade, vez que, a exemplo do que ocorreu com os reajustes na ordem de 
26,06% e 84,32%,  não se pode falar em direito adquirido, mas em mera expectativa de 
direito, conforme decisões abaixo transcritas:      
"Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 694-1 - DF 
Relator: O Sr. Ministro Marco Aurélio 
Requerente: Procurador-Geral da República 
Requerido: Presidente do Superior Tribunal Militar 
EMENTA: Revisão de vencimentos - Reposição consideradas a URP de fevereiro de 1989 
(26,05%) e as parcelas compreendidas entre o citado mês e o de outubro de 1989.  
Até o advento da Lei 7.730, de 31 de janeiro de 1989, resultante da conversão da Medida 
Provisória nº 32, de 15 do mesmo mês, salários, vencimentos, soldos e benefícios 
devidos a servidores civis e militares ou por morte destes eram reajustados mensalmente 
pela Unidade de Referência de Preços (URP), calculada em face à varaiação do Índice de 
Preços ao Consumidor no trimestre anterior e aplicada nos subseqüentes - artigos 3º e 8º 
do Decreto-lei nº 2.335/87. A Lei nº 7.730/89, porque editada antes do início do mês de 
fevereiro de 1989, apanhou as parcelas a este correspondentes, não se podendo cogitar 
de retroação. O período pesquisado para o efeito de fixação do índice alusivo ao reajuste 
não se confunde com o elemento temporal referente à aquisição do direito às parcelas a 
serem corrigidas. Mostra-se inconstitucional ato de tribunal que importe na outorga de tal 
direito, ainda que isto aconteça sob o fundamento de estar-se reconhecendo a aquisição 
segundo certas normas legais; mormente quando frente a diploma que, ao disciplinar a 
reposição, fê-lo de forma limitada quanto aos efeitos financeiros, como ocorreu com a 
edição da Lei nº 7.923/89, cujos artigos 1º e 20  jungiram o direito às parcelas devidas 
após 1º de novembro de 1989". "STJ  - REsp nº 0052448/94,  publicado em 27.03.95 
EMENTA: Administrativo. Recurso Especial. Decreto-lei nº 2.335/87 (Plano Bresser). 
Reajuste. Direito adquirido. Inocorrência.  Reajuste de salário pela variação da URP 
(26,06%), a ser computada no mês de junho de 1987, conforme Decreto-lei 2.302/86. 
Revogação por norma superveniente que entrou em vigor antes de iniciar-se o período 
aquisitivo. Direito adquirido inexistente. II - recurso conhecido e provido. 
Relator: Ministro Pedro Acioli 
Votação : por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso".   
Esta Turma já se pronunciou sobre a matéria, mais especificamente a respeito do reajuste 
dos 47,94%, conforme decisão abaixo, cujo Relator foi o Exmo. Juiz José Delgado, 
enquanto membro desta Corte:     
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"AC nº 87034-AL, publicado em 24.11.95. 
EMENTA: Administrativo. Servidor público. Plano Real. Medida Provisória 434, de 27 de 
fevereiro de 1994. Índice de 47,94% sobre os vencimentos. 
1 - A Medida Provisória 434/94, reeditada, integralmente, sob o número 457, em março, e 
482, em abril, foi transformada na Lei 8.880, de 27 de maio de 1994, sem impor qualquer 
solução de continuidade aos efeitos jurídicos dela decorrentes. 
2 - A nova política salarial adotada pelo Governo para o servidor público, a partir da 
Medida Provisória 434, de 27 de fevereiro de 1994 (art. 21), não atingiu direito adquirido 
da classe a ver incidir sobre os vencimentos o percentual de 47,94%, correspondente a 
50% do índice de reajuste do salário mínimo, na Lei 8.676/93, reguladora de antecipação 
de aumento salarial. 
3 - A reedição da Medida Provisória vem merecendo tranqüila acolhida pela jurisprudência 
da Corte Maior. 
4 - Apelação improvida. 
Relator: Juiz José Delgado".   
Ante o exposto, nego provimento à apelação das partes autoras, mantendo a sentença de 
1º Grau em todos os seus termos.    
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 94.112-RN                                    

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: ABEL JACOB DE MEDEIROS 
Advogados: DRS. ROGER SALES SOBRINHO E OUTROS (APTE.) E  

JOSÉ MARIA GAMA DA CÂMARA E OUTRO (APDO.) 
EMENTA 

Processual Civil. Desistência. Intimação da ré. Art. 267, VIII, § 4º, do CPC. 
- Nulidade da sentença que homologa desistência de ação sem prévia audiência da parte 
contrária, em face do seu legítimo interesse em ver decidido o mérito da causa - art. 267, 
§ 4º, do CPC. 
 
ACÓRDÃO:  

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que 
passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 02 maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Cuida-se de apelação do INSS - Instituto Nacional 
do Seguro Social contra sentença que homologou pedido de desistência da ação, 
formulado pelo autor, após apresentação da defesa. 
Sustenta a autarquia previdenciária que o Julgador monocrático não poderia ter 
homologado o pedido de desistência sem o seu consentimento, conforme dispõe o § 4º do 
art. 267 do Código de Processo Civil. 
Afirma, ainda, que, pretendendo ver o julgamento do mérito do pedido formulado na 
inicial, a sua improcedência resultará na condenação do autor ao pagamento das custas e 
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honorários advocatícios, vez que aquele, percebendo uma renda mensal equivalente a 20 
salários mínimos, não terá amparo da gratuidade judiciária. 
Não houve resposta ao recurso. 
É o relatório. 
 
VOTO  

O SENHOR  JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Dispõe o art. 267, § 4º, da Lei Processual 
Civil Pátria:\ 
"Art. 267. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: 
(...) 
VIII - quando o autor desistir da ação; 
(...) 
§ 4º . Depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor não poderá, sem o 
consentimento do réu, desistir da ação". 
De fato, o pedido de desistência formulado  às fls. 33 foi realizado após a apresentação 
da defesa da autarquia ré. 
Entretanto, o douto Julgador monocrático não deu ciência à parte ré do mencionado 
pedido, homologando-o, em seguida, por sentença.  
Quando se tratar de processo de execução ou de recurso interposto, a parte pode 
manifestar unilateralmente a desistência. No procedimento comum, entretanto, ensina o 
eminente processualista Vicente Greco Filho: 
"Até o prazo para a resposta é ato unilateral do autor e produzirá efeito extintivo do 
processo independentemente de manifestação do réu; depois de decorrido o prazo de 
resposta só se consuma a desistência se o réu consentir (art. 267, § 4º). A razão que leva 
a lei a exigir o consentimento do réu é a de que este, contestada a ação, tem direito a 
uma decisão sobre o mérito e de não querer ficar sujeito à dúvida suscitada pelo autor 
quanto ao direito discutido, podendo exigir que o processo vá até seu final com decisão 
enfrentando a lide. O Código diz que o autor, nesse caso, não poderá desistir sem o 
consentimento do réu. Mas se o autor, formalmente, apresenta petição em que manifesta 
sua vontade irretratável de desistir abandonando a causa? Se o réu não concordar, essa 
vontade é ineficaz, prosseguindo a ação sem a presença do autor". (Direito Processual 
Civil Brasileiro, 2º vol., 9ª edição, p. 68). 
A oposição da recorrente à desistência fundamenta-se no legítimo interesse de ver 
examinado o mérito da ação para obtenção da "coisa julgada" - fls. 111. 
Impõe-se, pois, a anulação da sentença, segundo o entendimento da jurisprudência 
colacionada por Theotonio Negrão em seu Código de Processo Civil Anotado: 
"De acordo com o § 4º do inciso VIII do art. 267 do CPC, a desistência da ação por parte 
do autor somente está sujeita à  concordância do réu após a apresentação da 
contestação, sendo tal regra aplicável mesmo no caso de ter sido efetuada penhora". 
(STJ- 1ª Turma, REsp 5.616-SP, Rel. Min. Armando Rollemberg, j. 14.11.90, deram 
provimento, v.u., DJU 18.2.91, p. 1024, 1ª col. em.). in nota 61b ao art. 267; p. 251. 
"A sentença que homologa desistência de ação sem prévia audiência do réu deve ser 
anulada" (RT 682/155). in nota 61c ao art. 267; p. 251. 
"Anula-se a sentença que homologou desistência de ação sem prévia audiência do réu 
(TFR-4ª Turma, AC 99.567-RN, Rel. Min. Armando Rollemberg, j. 1.4.87, deram 
provimento, v. u., DJU 11.6.87, p. 11.755, 1ª col., em.; JTA 104/78). in nota 70 ao art. 267; 
p. 253  
Isto posto, dou provimento à apelação. 
É como voto.                                 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 94.329-PB 

Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelante: ANTÔNIO TOMAZ 
Apelado: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS-DNOCS 
Advogados: DRS. GERALDA BEZERRA DE FREITAS E OUTROS (APTE.) E  

EURIBERTO PEREIRA DURAND E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Constitucional. Administrativo. Equiparação salarial. Categorias funcionais distintas. 
Impossibilidade. Autarquia organizada em quadro de carreira. Apelação improvida. 
1. Existe a impossibilidade jurídica de se promover a equiparação de vencimentos entre 
cargos de carreira distintos, pois a Constituição Federal veda expressamente este 
procedimento. 
2. Incabível a equiparação salarial quando a autarquia federal dispuser de quadro de 
carreira organizado. 
3. Precedentes jurisprudenciais. 
4. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO  

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, entre partes acima identificadas, decide 
a Terceira 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, 02 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 
 
RELATÓRIO  

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: O recorrente interpôs a presente apelação 
contra a r. sentença, que julgou improcedente o pedido formulado contra o DNOCS, e que 
condenou o sucumbente nas custas e honorários de 10% do valor da causa.   
Aduz o apelante que, como servidor efetivo do órgão desde 1º.01.58, como Auxiliar de 
Artífice LT, ref. 03, requereu administrativamente a revisão de suas ascensões funcionais 
a partir de 13.03.85, dia em que foi publicada a Exposição de Motivos nº 77, de 22.02.85, 
temdo em vista que se sentiu prejudicado a partir daquela data, não obtendo, entretanto, 
nenhum êxito em seu pleito. 
Alega, ainda, que, apesar de exercer de fato a mesma função, a mesma tarefa, no mesmo 
setor, sob as mesmas condições que o paradigma Antônio Ferreira da Costa, 
permaneceu a diferença entre ambos em relação a categoria, nível, referência e, 
naturalmente, vencimentos. Invoca a isonomia como princípio constitucional (art. 39), 
regulamentada na CLT, art. 461, pedindo a equiparação de vencimentos entre ambos e 
as diferenças, tudo com correção monetária, juros e com reflexos em todas as verbas 
remuneratórias, FGTS e demais custas e despesas processuais.   
Juntou documentos (fls. 07/19).   
O DNOCS ofereceu contestação às fls. 28/33, alegando, preliminarmente, a inépcia da 
inicial em virtude da mesma conter pedido juridicamente impossível. No mérito, sustenta 
que o Judiciário não tem poder legislativo (Súmula 339 do STF) para deferir o pleito, em 
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face da existência do quadro de carreira. Juntou documentos (fls. 34/48).   
Manifestações finais das partes sobre os documentos (fls. 59/64).   
O MM. Juiz singular, em sua r. sentença, julgou improcedente o pedido formulado pelo 
autor, aduzindo não ser possível ao Juiz substituir-se à Administração no preenchimento 
dos quadros, matéria de mérito administrativo e não de legalidade, visto que o autor e o 
paradigma ocupam cargos de carreira distintos (fls. 66/68).   
Apelação interposta às fls. 74/79.   
Contra-razões do DNOCS às fls. 82/84.   
É o relatório. 
 
VOTO   

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): A meu entender, a r. sentença não 
merece reforma pelos próprios fundamentos e pelos a seguir expostos.   
O cerne da questão consubstancia-se em saber se as similitudes existentes entre as 
atribuições do autor e do paradigma apontado são suficientes para justificar a pretendida  
isonomia de vencimentos.   
A pré-falada isonomia de vencimentos foi consagrada no atual texto constitucional, no art. 
39, § 1º, in verbis: 
"Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de 
sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da 
administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas". 
E, em seu § 1º, continua:"A lei assegurará, aos servidores da administração direta, 
isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo 
Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas as 
vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho". 
Entretanto, ressalvada essa hipótese, que consagrou a equiparação dos cargos dos 
Poderes Legislativo e Judiciário que possuam atribuições iguais ou assemelhadas aos 
correspondentes cargos do Executivo, a Constituição Federal veda expressamente a 
equiparação de vencimentos para cargos com funções desiguais, sendo dispositivo de 
eficácia plena e, portanto, de aplicação imediata. 
In casu, verifica-se que, inicialmente, os cargos do autor e do paradigma tinham 
nomenclatura, categoria, classe e referências iguais. Porém, tendo em vista o Decreto nº 
72.336, de 05.06.73, art. 9º, § 2º, II, publicado no DO de 06.06.73, o autor passou da 
categoria funcional de Auxiliar de Artífice, LT-ART-709, para a categoria funcional de 
Artífice de Estrutura de Obras e Metalurgia, LT-ART-701, sendo a partir daí promovido da 
referência NM-06, classe única da categoria funcional de Auxiliar de Artífice, para a 
referência NM-07, da classe A, da categoria funcional de Artífice de Estrutura de Obras e 
Metalurgia, desde 1º.09.85. 
O paradigma apontado, por sua vez, tendo em vista o referido decreto retrocitado, passou 
da categoria funcional de Auxiliar de Artífice, LT-ART-709 (idêntica à do autor), para a 
categoria funcional de Artífice de Mecânica, LT-ART-702, sendo promovido da referência 
NM-06, classe única da categoria de Auxiliar de Artífice, para a referência NM-07, classe 
A, da categoria funcional de Artífice de Mecânica, desde 1º.03.85. Daí a diferença salarial 
entre ambos. 
Constata-se, então, que houve uma alteração nas categorias funcionais do autor e 
paradigma, revelando, assim, a impossibilidade jurídica de se promover a equiparação de 
vencimentos entre ambos, pois trata-se de funções distintas com cargos de carreira 
distintos, e a Lex Mater veda tal procedimento. 
Além disso, não se poderia falar em equivalência de atribuições entre ambos os cargos se 
a própria lei achou por bem diferenciá-los. 
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O art. 461, § 2º, da CLT, regulamentando o preceito constitucional da isonomia, dispõe 
que: 
"Art. 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo 
empregador, na mesma localidade, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, 
nacionalidade ou idade". E continua, no § 2º: "Os dispositivos deste artigo não 
prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira, 
hipótese em que as promoções deverão obedecer aos critérios de antiguidade e 
merecimento". 
Da leitura deste artigo se depreende que o pleito do autor conflita com esse dispositivo 
legal, pois o DNOCS, que é autarquia federal, possui pessoal organizado em quadro de 
carreira. 
Acompanhando esse entendimento, os Egrégios Tribunais Pátrios já decidiram a respeito, 
bastando citar ementas de alguns julgados: 
"Trabalhista. Equiparação salarial. Cargos e funções distintas. Existência de quadro de 
carreira. Descabimento. 
1. Havendo distinção entre cargos e funções, justifica-se a diferença de remuneração, 
circunstância que afasta a pretendida equiparação salarial, ainda mais quando, como no 
caso,  a empresa pública possui quadro de pessoal organizado em carreira. 
2. Recurso improvido". 
(TRF 4ª Região - REO 89.04.16596-2/RS - Relator: Juiz Ronaldo Ponzi, em 20.09.94). 
"Trabalhista. Equiparação salarial. Inexistência de identidade de funções. 
1. Exercendo o recorrente as funções de motorista, estando enquadrado na faixa salarial 
que abrange as referências 1D a 2D, não há como pretender equiparação salarial com o 
motorista de diretoria que se encontra classificado na faixa de 3D a 4D, posto que, 
tratando-se de situações fáticas distintas, não há que falar-se em isonomia. 
2. Recurso improvido". 
(TRF 3ª Região - AC 03015247/SP - Rel. Juiz José Kallas, em 26.10.93). 
Quanto à questão da validade da determinação emanada do Poder Executivo, via 
decreto, no sentido de conferir ascensões funcionais diferentes, de acordo com cada 
situação, tem razão o MM. Juiz monocrático quando diz que é controle de mérito 
administrativo, não submetido à censura do Poder Judiciário. O que compete ao Judiciário 
analisar é se houve a conformação do ato administrativo com as normas legais que o 
regem, assim como com os princípios da administração pertinentes à matéria. 
Relativamente ao caso em tela, não vejo razões para anular o ato praticado pelo DNOCS 
por ter agido em pautas estritamente tracejadas, observando, assim, o princípio 
constitucional da legalidade. 
Por outro lado, é defeso ao Judiciário aumentar vencimentos de funcionários públicos, sob 
o argumento de isonomia, pois somente a lei é o instrumento adequado para fazê-lo. 
Aliás, tal posicionamento já foi objeto de uniformização de jurisprudência, dando causa à 
edição da Súmula nº 339, do Egrégio Supremo Tribunal Federal, que dispõe: 
"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de 
servidores públicos, sob fundamento de isonomia". 
Isto posto, por tais fundamentos, nego provimento à apelação, condenando o recorrente 
nas despesas processuais e honorários advocatícios, na base de 10% do valor da causa. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 95.172-PB 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA  
Apelante: UBALDINO GONÇALVES SOUTO MAIOR 
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Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. CRISTIANI MAYER E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Servidor público federal. Inativo. Gratificação de Raio-X. Manutenção do 
percentual de 40%. Direito adquirido. 
1. Tendo o servidor acarreado como vantagem de inativação a Gratificação de Raio-X, no 
percentual de 40% (quarenta por cento), nos termos do art.34, § 1º, da Lei 4.345/64, 
constitui-se lesão a direito adquirido a alteração da dita vantagem, por Lei posterior, em 
percentual inferior ao já concedido. Precedente do STJ. 
2. Apelação provida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma  do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, dar  
provimento à apelação,  nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 28  de maio de 1996 (data do julgamento) 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO  

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Ubaldino Gonçalves Souto Maior, servidor 
público federal, médico radiologista, inativo, do Quadro de Pessoal do ex. INAMPS, apela 
da decisão do MM. Juiz monocrático, Dr.Janilson Bezerra de Siqueira, que julgou 
improcedente a ação, a qual visava à manutenção da percepção da Gratificação de Raio-
X no percentual de 40% (quarenta por cento).  
O ilustre Julgador fundamenta o decisum no fato da dita gratificação não se incorporar à 
remuneração, decorrendo apenas de situações particulares ou extraordinárias 
vivenciadas no dia-a-dia da Administração, como gratificações pelo exercício de cargo em 
comissão ou função, horas extras, diárias, adicional de férias, noturno e décimo terceiro, 
e, assim sendo, não seria a hipótese de violação a direito adquirido,  protegido que é  pela 
Carta de 88.  
Nas razões de apelo, a parte autora defende que o juízo a quo não observou a 
inconstitucionalidade da Lei 7.923/89, posto que, além de não incorporar a Gratificação de 
Raio-X à remuneração do servidor, nos termos do § 3º do art. 2º do referido dispositivo 
legal, diminuiu o seu percentual para 10%, e vez que já teria tal gratificação sido 
incoporada a seus proventos por força do disposto no art. 34, § 1º, da Lei 4.345/64, não 
se caracteriza em situação em que o legislador pudesse através de lei posterior alterar tal 
direito, posto que foi incorporado definitivamente a seus proventos como vantagem de 
inativação, ferindo-se, assim,  direito adquirido do recorrente. 
Contra-razões.  
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Trata-se no presente recurso do 
direito à percepção da Gratificação de Raio-X, prevista pela Lei 4.345/64, por servidor 
público federal, inativo, onde o juízo monocrático nega o direito a sua percepção no 
percentual de 40% (quarenta por cento), por entender que a natureza da dita gratificação 
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é extraordinária, não se incorporando, portanto, à remuneração do servidor. 
Faz-se mister, então, analisar o direito à Gratificação de Raio-X em duas situações 
distintas: 
a) quando o servidor encontrar-se em atividade: pode o legislador alterar ou mesmo 
extinguir dada gratificação, não se constituindo lesão a direito adquirido, posto que a 
mesma, quando de sua criação, não possuía a natureza de incorporar-se à remuneração 
do cargo efetivo, salvo em  hipótese de aposentação. 
A Gratificação de Raio-X  foi criada pela Lei 1.234/50, destinada aos servidores da União, 
civis e militares, e aos empregados das entidades paraestatais de natureza autárquica, 
que operam diretamente com Raios-X e substâncias radioativas, próximo às fontes de 
irradiação, não fazendo o legislador nenhuma menção à incorporação da dita gratificação. 
Entretanto, com a Lei a 4.345, de 26/06/64,  estendeu-se a aplicação da  referida 
gratificação aos funcionários da ativa que operam com Raios-X e substâncias radioativas, 
prevendo a hipótese de incorporação apenas como vantagem de aposentadoria, desde 
que tenha o servidor estado sujeito aos riscos daquelas atividades  por um período 
mínimo de 10 (dez) anos e, não possuindo tal decênio, seria incorporada à base de 1/10 
(um décimo) por ano de serviço no exercício das referidas funções.   
b) quando o servidor encontrar-se na situação de inativo, tendo acarreado a Gratificação 
de Raio-X como vantagem de aposentação, no percentual de 40%, e tão-somente por 
isto: não pode o legislador, em respeito ao direito adquirido, modificar o valor de tal 
percentual, nem excluí-la, vez  que a dita gratificação já se incorporou ao patrimônio do 
funcionário, não cabendo mais a quem conferiu o direito excluir o mesmo ou reformá-lo. 
A tese de que a natureza da Gratificação de Raio-X é extraordinária, similar ao exercício 
de cargo em comissão ou função, horas extras, diárias, adicional de férias, noturno e 
décimo terceiro, desenvolvida pelo juízo a quo, procede, entretanto, não se pode deixar 
de observar uma particularidade da dita gratificação, visto que se incoporava quando da 
aposentadoria do servidor, nos termos do art. 34, § 1º, da Lei 4.345/64, e, sendo assim, 
tendo o mesmo se aposentado segundo a legislação vigente à época, vale dizer, a que 
permitia a sua incorporação quando da inativação, não pode lei posterior excluir ou alterar 
a referida vantagem, sob pena de retirar toda a segurança jurídica necessária e protegida 
pela Carta Política de 88, quando dispõe em seu inciso XXXVI, art. 5º: 
"XXXVI. a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada".   
Há de se observar que, conforme bem ressaltou o apelante, nos termos do § 3º, art. 2º, da 
Lei 7.923/89, a Gratificação de Raio-X não se incorporou à remuneração ou provento dos 
servidores, de modo a ser absorvida pelos vencimentos. Não é, pois, o fato dos 
comprovantes de pagamento  do autor não caracterizarem uma redução imediata de 
vencimentos que estaria descaracterizada lesão ao direito adquirido, posto que, houvesse 
incidido o aumento em cima do percentual de 40%, estaria o aposentado percebendo 
mais do que lhe pagou a Administração, que, no entanto, em não incorporando o 
percentual de 40%, reduzindo-o para 10%, efetivamente, diminuiu, assim, o seu status 
financeiro, por não lhe reconhecer um direito já incoporado ao seu parimônio jurídico.  
Em tal sentido é a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do MS nº 
1383/91, publicado em 07.03.94, cuja dicção dispõe, in verbis:   
"Mandado de Segurança. Militares da reserva. Gratificação de Raio-X. Redução. 
Impossibilidade. 
- A Gratificação de Raio-X, no percentual de 40%, percebida pelo militar da reserva do 
exército na área de saúde - dentista - não pode ser reduzida com base no disposto na Lei 
8.237/91, em respeito ao princípio do direito adquirido inserto no inciso XXXVI do art. 5º 
da Constituição Federal. 
- Segurança concedida. 
Relator: Ministro Cesar Asfor Rocha 
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Decisão: por maioria".    
Além do que, já foi sumulado o entendimento  de que deve se observar, para fins de 
aposentadoria, a legislação vigente à data em que reuniu o servidor os requisitos 
necessários para a sua inativação, conforme se lê da Súmula nº 356 do STF: 
"Súmula 359. Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-
se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou servidor civil, reuniu os requisitos 
necessários, inclusive a apresentação do requerimento, quando a inatividade for 
voluntária". 
Logo,  encontrando-se o apelado na inatividade, dou provimento à apelação, no sentido 
de que proceda a União Federal ao pagamento da Gratificação de Raio-X, no percentual 
de 40%, nos termos da Lei 4.345/64, desde a data em que foi reduzida tal gratificação, 
com a incidência de juros de mora e correção monetária segundo legis. Invertam-se os 
ônus da sucumbência.  
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 95.482-RN 

Relator O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: CLÓVIS MANGABEIRA 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. JOÃO ADAUTO DA COSTA E OUTROS (APTE.) E  

MÁRIO EMERSON BECK BOTTION E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Súmula 260 do ex-TFR. Alcançadas pela prescrição qüinqüenal as 
parcelas que seriam reajustadas. Modificação do pedido após a citação. Não comprovado 
o consentimento do réu. Incabível. Inteligência do art. 264 do CPC. 
1. Encontrando-se alcançadas pela prescrição qüinqüenal as parcelas que seriam 
revisadas, nos termos da Súmula 260 do ex-TFR, prejudicado está o pedido do autor, não 
cabendo, após a citação válida, modificar o pedido sem o devido consentimento do réu, 
segundo o disposto no art. 264 do CPC. 
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, 28 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Clóvis Mangabeira, ex-ferroviário aposentado, 
apela da decisão do MM. Juiz monocrático que julgou improcedente a ação no que se 
refere à aplicação da Súmula nº 260 do ex-TFR, por se encontrarem prescritas as 
parcelas que seriam reajustadas, bem como não aceita a alteração da causa petendi após 
a citação, nos termos do art. 264 do CPC, razão pela qual não analisa o pedido de 
revisão, nos termos do art. 58 do ADCT. 
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A parte autora defende, nas razões de recurso, que o objeto dos autos é a aplicação do 
art. 58 do ADCT/88, pelo período em que o INSS não teria observado a manutenção, em 
número de salários mínimos da data da concessão, na proporção de 5,70 SM, solicitando, 
pois, que seja reformada a sentença, julgando procedente o pedido da inicial.  
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 referente à 
revisão de benefícios, nos termos da Súmula nº 260 do ex-TFR. 
Razão possui o Juízo a quo quando reconhece a prescrição qüinqüenal das parcelas que 
seriam revisadas, de modo a se observar a aplicação da política salarial, pois tendo a 
ação sido ajuizada em 16.08.94, prescritas se encontram as parcelas de 1º.09.68 a 
15.08.89, e uma vez que a partir de abril/89 a sistemática de atualização era a prevista 
pelo art. 58 do ADCT/88, até a vigência da Lei 8.213/91, não caberia proceder revisão do 
benefício nos termos da política salarial desde abril de 1989. 
Em réplica à contestação, fls. 18 a 22, o apelante, talvez por averiguar que as parcelas 
reivindicadas se encontravam prescritas, afirma que não solicitou a revisão do benefício, 
nos termos da Súmula nº 260 do ex-TFR, mas sim a aplicação do art. 58 do ADCT, 
referente ao período de abril de 1988 a janeiro de 1993. 
Do que se observa da exordial, o autor pediu em juízo: 
"...para, no final, em julgando procedente a demanda, condená-lo a proceder ao reajuste 
dos valores dos benefícios atrasados e atuais e pagamento das respectivas diferenças, 
desde a primeira renda mensal, com aplicação, no primeiro reajuste, do índice integral da 
política salarial, considerando como mês básico o de vigência do salário mínimo, fazendo 
incidir sobre a condenação, juros de mora e correção monetária..." 
Logo, está devidamente comprovado que a parte autora pleiteou a revisão do benefício, 
nos termos da Súmula nº 260 do ex-TFR, e uma vez que modificou o pedido após a 
citação e não houve consentimento do réu em tal alteração, nos termos do art. 264 do 
CPC, nem tampouco negou-lhe fundamento o apelado, de modo a caracterizar um 
consentimento tácito, não há como aceitar a modificação do pedido, como bem se 
pronunciou o Juízo monocrático. 
Alem do que, o autor, nas razões de apelação, qualifica-se como ex-ferroviário 
aposentado e, assim sendo, mesmo que houvesse solicitado a revisão do benefício, nos 
termos do art. 58 do ADCT, apenas ad argumentandum, não restaria provada a redução 
do benefício, uma vez que não consta dos autos informação sobre se optou pelo regime 
celetista ou se é titular de aposentadoria única e, sendo esta a hipótese, existe lei própria 
que garante ao mesmo 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. Logo, mesmo que a Previdência não 
observasse os índices de revisão a parcela a ela relativa, tal defasagem seria 
compensada pela União Federal, e uma vez que não consta 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. 
Com estas considerações, nego provimento à apelação, mantendo a sentença de 1º Grau 
em todos os seus termos. 
É o meu voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 95.499-PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: MARIA DA GLÓRIA OLIVEIRA DE SANTANA 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. MADMANA VIEIRA (APTE.) E  

ROSA ALICE NOVAES FERRAZ E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Prescrição. Não atinge o fundo de direito. Decreto 20.910/32, c/c o art. 
103, da Lei nº 8.213/91. Pensão. Requisitos preenchidos antes da perda da qualidade de 
segurado. Direito à concessão. Decreto 83.080/79, c/c  o art. 102 da Lei 8.213/91. 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. Tratando-se de benefício previdenciário não há que se falar em prescrição de fundo de 
direito, quer pelo entendimento jurisprudencial, quer pelo determinado por Lei própria que 
rege os referidos benefícios. 
2. Sem prejuízo do direito ao benefício, prescreve em 5 (cinco) anos o direito às 
prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos 
menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes. Inteligência do art. 103 da Lei nº 
8.213/91. 
3. Estando preenchidos pelo instituidor os requisitos exigidos para a concessão de 
pensão, não perdem tal direito seus dependentes, mesmo após a perda da qualidade de 
segurado. Inteligência do art. 11, do Decreto nº 83.080/79, c/c o art. 102 da Lei 8.213/91. 
4. 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 vedação do art. 7º, IV, do 
mesmo texto constitucional, aplicando-se a Lei nº 6.899/91 desde o vencimento da dívida 
até o advento da Lei nº 8.213/91 e, posteriormente, os índices de correção 
contemporâneos a cada época. 
5. Os juros de mora, quando incidentes em benefícios previdenciários, por serem tais 
benefícios de natureza alimentar, são devidos desde o débito. Precedentes. 
6. 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, 28 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Maria da Glória Oliveira de Santana, viúva de 
Tibúrcio Barbosa de Santana, beneficiário da Previdência Social, apela da decisão do 
MM. Juiz monocrático, Dr. Hélio Sílvio Ourem Campos, que julga improcedente a ação, a 
qual visava à concessão de pensão por morte, nos termos do art. 102 da Lei 8.213/91, 
sob o fundamento de que o instituidor da pensão teria perdido a sua condição de 
segurado, deixando de contribuir por mais de 10 (dez) anos, até o advento de sua morte. 
A parte autora pugna pela reforma da sentença, defendendo que, uma vez que foram 
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preenchidos os requisitos para a concessão da pensão, não se pode alegar a perda da 
qualidade de segurado como fator impeditivo de tal direito, bem como não se encontraria 
o mesmo prescrito, posto que, quanto ao fundo de direito, é imprescritível, não sendo a 
demora na solicitação fator para negar-se o pleito, conforme jurisprudência do Egrégio 
STJ sobre a matéria.  
Sem contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Trata-se de apelação da parte autora 
contra decisão do Juízo monocrático que julgou improcedente a ação, a qual visava à 
concessão de pensão por morte, sob o fundamento de que o instituidor da pensão teria 
perdido a sua condição de segurado. 
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. 102 da Lei 8.213/91. 
Observa-se da fundamentação da sentença que o Juiz a quo analisa o pedido de pensão 
como decorrente de possível aposentadoria por invalidez do instituidor, negando-o, pois, 
por não ser possível comprovar, em época própria, o estado de saúde do mesmo, além 
do fato de ter deixado de contribuir por mais de dez anos, até a data do óbito. 
Convém ressaltar que não é objetivo da autora a concessão da pensão como decorrência 
natural da aposentadoria por invalidez do instituidor, mas da pensão por morte, por ter o 
segurado preenchido os requisitos, antes da perda da qualidade de segurado (fls. 31 a 
32). 
Conforme disposto nos arts. 30 e 31 do Decreto nº 83.080/79, anterior à vigência da Lei 
8.213/91, 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 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 de segurado, desde que tenha preenchido os requisitos para a sua concessão. 
Tendo o instituidor contribuído no período de 1938 a 1950, antes de sua perda da 
qualidade de segurado, ou seja, por 12 (doze) anos, 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 por morte, seja nos termos do Decreto 83.080/79, como 
dos arts. 26, 74 e 102, da Lei 8.213/91, abaixo transcritos: 
"Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações: 
I - pensão por morte, auxílio reclusão, salário-família, salário-maternidade, auxílio-
acidente e pecúlios. 
............................................................ 
Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que 
falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito ou da decisão judicial, no caso de 
morte presumida. 
Art. 102. A perda da qualidade de segurado após o preenchimento de todos os requisitos 
exigíveis para a concessão de aposentadoria ou pensão não importa em extinção do 
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direito a esses benefícios". 
Não serve, ainda, de argumentação para se negar o direito da parte autora o fato da 
mesma só o ter requerido após um período de 28 (vinte e oito) anos após o óbito do 
instituidor, alegando, assim, impeditivo prescricional, posto que já está assente na 
jurisprudência que o direito previdenciário, tendo em vista a sua natureza alimentar, é 
imprescritível quanto ao fundo de direito, nos exatos termos do art. 103 da Lei 8.213/91, 
bem como do Decreto nº 20.910/32 e do entendimento jurisprudencial sobre a matéria, 
cujas dicções, ipsis literis, transcrevo: 
Decreto nº 20.910/32: 
"Art. 3º. Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá 
progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo 
presente Decreto". 
Lei nº 8.213/91: 
Art. 103. Sem prejuízo do direito ao benefício, prescreve em 5 (cinco) anos o direito às 
prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos 
menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes". 
Súmula nº 443, do STF: 
"A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre quando não 
tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica 
de que ele resulta". 
Súmula nº 85 do STJ: 
"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 
devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge 
apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação". 
Não se pode, então, confundir prestação qüinqüenal com prestação progressiva, posto 
que, embora as mesmas possuam o mesmo prazo de extinção de direitos, a primeira 
extingue o próprio fundo de direito, enquanto a segunda, por ser sucessiva, as parcelas 
alcançadas pelo prazo de 05 (cinco) anos. 
Quanto à incidência da correção monetária, anteriormente à vigência da Lei 8.213/91, 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 do 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-SP - Teothonio 
Negrão, 26ª edição, nota ao art. 1º, da Lei 6.899/81, fls. 1.366). 
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). 
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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. 
O entendimento de que a atualização da dívida deve ser desde o seu vencimento, apesar 
da vigência da Lei 6.899/81, encontra-se ratificado pelo Egrégio STJ, conforme decisão 
abaixo transcrita: 
"RE 76653 - RS, julgado em 27.02.96 (STJ) 
EMENTA: Previdenciário. Revisional de benefícios. Correção monetária. Súmula 71, TFR. 
Lei 6.899/81. 
1. Os salários de contribuição anteriores aos últimos doze meses, para efeito de cálculo 
de benefício previdenciário, devem ser corrigidos pelo índice da variação nominal da 
ORTN/OTN. 
2. A Súmula nº 71, TFR, não é mais aplicável como critério de correção monetária nos 
débitos previdenciários vencidos após a vigência da Lei nº 6.899/81. Em razão da 
natureza alimentar do benefício previdenciário, a correção monetária alcança período 
anterior ao ajuizamento da ação. 
3. Recurso parcialmente provido. 
Relator: Ministro Edson Vidigal. 
Decisão: unânime". 
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. 
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 tratanto 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 provimento à apelação da parte autora, no sentido de que seja 
concedido o benefício de pensão por morte à apelante, a contar de 06.07.66, data do 
falecimento do seu esposo, Tibúrcio Barbosa de Santana, ressalvadas as parcelas 
alcançadas pela prescrição qüinqüenal, referente ao período de 06.07.66 a 09.08.89, com 
a incidência de juros de mora e correção monetária, nos termos já dispostos. Arbitro os 
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honorários advocatícios à razão de 10% sobre o montante apurado na liquidação da 
sentença. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 96.033-PB 

Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Apelante: LEILA DE FÁTIMA LUCAS DA SILVA 
Apelada: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA-UFPB 
Advogados: DRS. HELENO LUIZ DE FRANCA FILHO E OUTRO (APTE.) E  

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

Constitucional e Administrativo. Servidor público federal pleiteando reajuste de 47,94% 
sobre seus vencimentos relativos ao IRSM dos meses de janeiro e fevereiro de 1994. 
- Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas, 
decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 30 de abril de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: Trata-se de apelação interposta contra a 
sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da 3ª  Vara da Paraíba, que julgou 
improcedente ação ordinária proposta por Leila de Fátima Lucas da Silva, objetivando o 
reajustamento dos seus vencimentos com base no percentual de 47,94%, referente ao 
Índice de Reajuste do Salário Mínimo relativo ao período de janeiro e fevereiro de 1994, 
nos termos da Lei 8.676/94. 
É o relatório.  
Peço dia para julgamento.  
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): Entendo que assiste inteira razão ao 
MM. Juiz Federal prolator da sentença. A Lei 8.676/93 esteve em vigor até que, através 
da Medida Provisória nº 434, de 27.02.94, foi revogada, sendo instituída nova política 
salarial. A não conversão da Medida Provisória em Lei, no prazo de 30 dias, não 
restabeleceu a legislação anterior. A Medida Provisória mencionada foi, sucessivamente, 
reeditada, mantendo-se, portanto, os seus efeitos.  
Por outro lado, não houve a aquisição do direito ao reajuste pleiteado. O percentual de 
47,94%, correspondente a 50% do IRSM apurado nos meses de janeiro e fevereiro de 
1994, somente incidiria a partir de 01.03.94. Em 27 de fevereiro de 1994, entrou em vigor 
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a Medida Provisória nº 434/94. Logo, a lei nova alcançou mera expectativa de direito da 
autora, vez que a aquisição do direito ao reajuste somente ocorreria em 01.03.94.  
Em face do exposto, nego provimento à apelação e mantenho a sentença pelos seus 
próprios fundamentos. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.335-PE  

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelado: EDNALDO COELHO DA SILVEIRA 
Advogados: DRS. ALESSANDRA DE SOUZA COSTA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Penal. Crime contra a ordem tributária. Falta de recolhimento de contribuição 
previdenciária. Dolo específico. Inocorrência. 
- É necessária a prova  inequívoca da ocorrência do dolo específico, consistente no 
especial fim de agir o réu com intenção de não restituir aos cofres públicos a contribuição 
previdenciária descontada da folha de salários. 
- Improvado o dolo específico, não se tipifica o crime capitulado na Lei nº 8.137, de 
27.12.90, art. 2º, II. 
- Aplicação do princípio da reformatio in melius. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
maioria, conhecer da apelação para absolver o acusado, nos termos do relatório e voto 
anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 02 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA- Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA:  O Ministério Público Federal ofereceu denúncia 
contra Ednaldo Coelho da Silveira como incurso nas penas do art. 2º, inciso II, da Lei nº 
8.137/90, c/c o art. 5º da Lei nº 7.492/86, em virtude de, na qualidade de sócio-gerente da 
firma PROJENCOL - Projetos, Engenharia e Construções Ltda., ter descontado do salário 
de seus empregados a contribuição previdenciária correspondente aos meses de 01/87 a 
02/92, deixando de fazer o devido recolhimento aos cofres públicos. 
O acusado requereu a extinção da punibilidade, face à ocorrência de quitação do débito 
pela via administrativa junto ao INSS. O MM. Juiz, rejeitando a preliminar, condenou o 
acusado à pena definitiva de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, concedendo a 
suspensão condicional pelo prazo de 3 (três) anos. 
Irresignado, apela o MPF, sustentando o incabimento do sursis,  visto que a pena 
privativa de liberdade superou o limite máximo de 2 (dois) anos, nos termos do caput do 
art. 77 do CP, aduzindo, destarte, a possibilidade do cumprimento da pena em regime 
aberto, consoante a letra "c" do § 2º do art. 33 do CP. 
Contra-razões apresentadas, subiram os autos. 
A Procuradoria Regional da República opina pelo provimento da apelação. 
Pedi revisão. 
É o relatório. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O recurso do Ministério Público Federal 
insurge-se contra a concessão do sursis em condenação a pena privativa de liberdade 
superior a 2 (dois) anos. 
De fato, incabível a suspensão condicional da pena no caso de que se cuida, restando 
induvidoso que, para a sua concessão, a pena não pode ser superior a dois anos de 
privação de liberdade, nos expressos termos do art. 77, caput, do CP. 
O recurso do Ministério Público Federal mereceria acolhimento no particular. Entretanto, 
em casos como o presente, de não recolhimento de contribuição previdenciária 
descontada do salário dos empregados, esta Corte tem reconhecido a necessidade da 
ocorrência de dolo específico, sem o qual não estaria tipificado o delito. 
Dessume-se dos autos inexistir a intenção de não restituir aos cofres públicos o que 
deixou de ser recolhido. As dificuldades por que passam as pequenas empresas são do 
conhecimento público, embora não as isentem do cumprimento da lei, que deve acontecer 
naturalmente, ou, como ocorreu, com o devido recolhimento, embora procedido em sede 
de processo administrativo instaurado com a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito. 
É certo que as esferas civil e penal não se confundem. O pagamento do débito não é 
causa de extinção da punibilidade. Entretanto, o dolo específico não restou provado ao 
longo da instrução probatória. Em seu interrogatório, o réu atribuiu às dificuldades 
financeiras o não recolhimento, somadas à desordem contábil de sua empresa, causada 
pela rotatividade dos encarregados pelo setor de pessoal. Às fls. 64/65 assim depôs o 
acusado: 
"Que na parte de pessoal passaram várias pessoas por este departamento, não sabendo 
precisar o número delas; que o responsável pelo recolhimento do FGTS, contribuição 
previdenciária é o encarregado do setor de pessoal; que o controle ficava a cargo do 
próprio sócio-gerente, mas ficava observando de longe. Que realmente ficava a cargo  do 
departamento de pessoal; que a empresa teve durante esse tempo alguns contadores, 
bem como chefes de departamento de pessoal, que eram habilitados para fazer esse tipo 
de serviço, ou seja, os recolhimentos; que não tem condições de identificar essas 
pessoas pela alta rotatividade de empregados da empresa; que esse período atual está 
muito instável para as pequenas empresas; que houve muitos altos e baixos, havendo 
oscilação muito grande em relação ao número de funcionários; .... que realmente ficou 
surpreso como cidadão pelo fato de ter recebido esta denúncia, pois sempre procurou 
pagar de forma correta e que entrou com recurso administrativo para que sejam apurados 
os fatos". 
Vê-se que o réu em nenhum momento admitiu a intenção de não restituir aos cofres 
públicos a contribuição não recolhida, recorrendo à via administrativa para a apuração dos 
fatos, na qual teve ensejo de posteriormente quitar integralmente o débito, como antedito. 
O MPF, em suas alegações finais, após destacar que "a documentação juntada aos autos 
e os depoimentos colhidos revelam a falta de organização no controle do pagamento de 
impostos e recolhimentos" (fls. 88), cinge seu argumento ao fato de que a ação do 
acusado se trata de crime omissivo e formal, e que "o dolo identificado na omissão do réu, 
se firma pela consciência de realizar a conduta de não recolhimento das contribuições" 
(fls. 89). 
Porém, não se cuida aqui de apurar a ocorrência de dolo genérico. Inexistindo a prova 
inequívoca da ocorrência do dolo específico, consistente no especial fim de agir o réu com 
intenção de não restituir aos cofres públicos a contribuição previdenciária descontada da 
folha de salários, torna-se atípica a ação inquinada de ilegalidade, e, por conseqüência, 
ausente a antijuridicidade.  

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal, em processos dos quais fui Relator, assim 
ementados: 
"Penal e Processual Penal. Recurso em sentido estrito. Apropriação de contribuições 
previdenciárias. Lei nº 8.212/91, art. 91. Denúncia não recebida. 
É imprescindível à caracterização, tanto do crime de apropriação indébita como das 
modalidades equiparadas, no caso, a apropriação de contribuições sociais, que o agente 
tenha agido dolosamente. E mais, que o dolo seja específico, ou seja, o agente tem a 
intenção de não restituir. 
No caso, o parcelamento do débito antes mesmo do oferecimento da denúncia, ainda que 
não seja causa de extinção da punibilidade, deixou evidente que o agente não tinha a 
intenção de não restituir. 
O simples atraso no recolhimento das contribuições descontadas, sem que haja intenção 
manifesta de não as restituir, não configura o delito. 
Na ausência de dolo, atipifica-se a conduta descrita na denúncia, razão pela qual a 
decisão de Primeiro Grau não merece ser reformada. 
Inteligência do art. 43, I, do CPP. 
Recurso improvido".  
(RCCR 77 - CE, j. em 19.05.94). 
"Penal. Crime contra a ordem econômica e tributária. Não recolhimento de IPI. Ausência 
de dolo específico. Absolvição. 
Escrituração do débito tributário não recolhido no passivo da empresa. 
É imprescindível à caracterização do crime previsto no art. 2º, inciso II, da Lei 8.137/90, 
que o agente tenha agido dolosamente. E mais, que o dolo seja específico, ou seja, o 
agente tem a intenção de não restituir".    
(ACR 1295 - SE, j. em 03.08.95). 
Inexiste recurso do acusado. Apenas o Ministério Público apelou. Entendo cabível a 
aplicação do princípio da reformatio in melius. A respeito, é sabido que descabe ao juízo 
ad quem, em havendo apenas recurso do réu, reformar a sentença para prejudicá-lo, face 
à rejeição em nosso sistema processual penal ao princípio da reformatio in pejus, tal 
como ocorre nos sistemas jurídicos democráticos que nos inspiraram no particular, 
principalmente a Itália. 
No entanto, se apenas o Ministério Público recorre visando ao agravamento da pena, 
como no caso (e a não concessão do sursis agravaria o apenamento), nada obsta que a 
instância superior reforme a decisão monocrática para beneficiar o réu. 
Não há na lei nenhum texto que vede a reforma para melhor em tais casos. E assim o é 
porque ao Tribunal, em se verificando a ocorrência de demasia na fixação da pena e até 
de injustiça, cabe a obrigação de reformar o julgado, fazendo valer a justa aplicação da 
lei.  
Tourinho Filho, in Prática de Processo Penal, Editora Javoli Ltda, 13ª ed., fls. 339/340, 
assim discorre sobre o tema: 
"Aliás, na doutrina, quando se cuida de recurso interposto pelo Ministério Público, 
entende-se que o princípio do tantum devolutum quantum apellatum não pode ser aceito 
com rigor, mesmo porque, se o Ministério Público, como órgão do Estado, tem interesse 
na justa aplicação da lei, evidente que, ainda que propugne por um agravamento, se o 
órgão ad quem entender que o Juiz foi severo e até mesmo injusto, não teria sentido 
limitar-se, tão-somente, a negar provimento ao Ministério Público, lavando as mãos 
quanto à posição do réu, injustamente condenado". 
Mais adiante, com a peculiar contundência de seus jurídicos argumentos, assim pondera 
o autor às fls. 340/341: 
"Se o Tribunal, apreciando recurso exclusivo da acusação, entender que o recorrido está 
sofrendo um constrangimento ilegal não pode, ex officio, conceder-lhe habeas-corpus? 
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Não é esta a regra contida no § 2º do art. 654 do CPP? Onde está a proibição de, ante 
exclusivo recurso do Ministério Público (ou querelante ou assistente), o Tribunal absolver 
o réu?"  
Com essas considerações, em homenagem ao princípio da reformatio in melius, conheço 
da apelação do Ministério Público para reformar a r. sentença e absolver o acusado, face 
à inexistência do dolo específico, imprescindível à tipificação do crime em comento. 
É como voto.                       
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.412-RN 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelantes: FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO E OUTROS 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR. HERBET ALVES MARINHO (APTES.) 
 
EMENTA 

Penal. Descaminho. Mercadoria transportada por via aérea. Majoração da pena. Art. 334, 
§ 3º, CP. 
- A causa especial de aumento de pena prevista no art. 334, § 3º, do CP, só tem aplicação 
quando a mercadoria é transportada através de vôos clandestinos, que não se utilizam de 
aeroportos regulares e cujo intuito é burlar a fiscalização das autoridades alfandegárias. 
- Se a mercadoria é transportada em vôo de carreira, desembarcando em aeroporto 
dotado de perfeita fiscalização aduaneira, descabe a aplicaÞÒo da majorante. 
- Parcial provimento das apelações. 
 
ACÓRDÃO  

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar parcial provimento às apelações, nos termos do relatório e voto anexos, 
que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 28 de março de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR  JUIZ RIDALVO COSTA : O MPF denunciou de Francisco de Assis Araújo, 
Francisco Pinheiro Júnior e José Malaquias Vilar Gomes como incursos nas penas do art. 
334, § 1º, alíneas "c" e "d", e § 2º, do CP, pelos fatos assim descritos na inicial penal - fls. 
03: 
"Em 1º de dezembro de 1992, os dois últimos denunciados foram presos em flagrante por 
agentes da Polícia Federal, quando retiravam, do setor de carga da VASP - Viação Aérea 
de São Paulo S/A, vários volumes contendo material de procedência estrangeira, 
introduzido no País sem documentação fiscal. 
Por ocasião da prisão, informaram que as mercadorias em tela pertenciam ao primeiro 
denunciado, proprietário da loja Real Informática, situada nesta capital, na Avenida 
Prudente de Morais, 1869, para onde os policiais se dirigiram incontinenti, e na qual 
encontraram outra quantidade de mercadoria, também de procedência estrangeira, 
introduzida no País, igualmente sem documentação fiscal, o que redundou na prisão em 
flagrante do primeiro denunciado". 
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A r. sentença, considerando que a denúncia noticiava a ocorrência de dois crimes - "o 
primeiro, referente à aquisição, sem nota fiscal, de 06 (seis) aparelhos de vídeo cassete, 
apreendidos logo após sua liberação pelo setor de cargas da empresa VASP, no 
Aeroporto Augusto Savero, situado em Parnamirim/RN; o segundo, tocante à apreensão 
de equipamentos de informática, que se encontravam guardados nas dependências da 
loja Real Informática, situada nesta capital, de propriedade do acusado Francisco de 
Assis Araújo, em virtude de não possuírem as respectivas notas fiscais"-, julgou 
procedente a acusação, condenando no primeiro crime os acusados nas sanções do art. 
334, parág. 1º, alínea "d", em combinação com o art. 29 e parág. 3º  do art. 334, todos do 
Estatuto Penal Repressivo; fixadas no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e sobre as 
quais fez incidir a causa de aumento de pena prevista no § 3º do art. 334, resultando 
concretas em 2 (dois) anos de reclusão; e no segundo delito apenas "o acusado 
Francisco de Assis Araújo nas sanções do art. 334, parág. 1º, alínea "c" do Estatuto 
Penal", pena esta fixada e concretizada no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão. 
Aplicando as regras do concurso material, a pena imposta ao acusado Francisco de Assis 
Araújo totalizou 03 ( três) anos de reclusão. Quanto aos demais condenados, foi 
concedido o sursis. 
Irresignados, apelaram os réus argüindo, preliminarmente, a nulidade da sentença. A 
uma, por haver, quanto aos fatos, reportado-se ao relatório da denúncia, violando o 
disposto no art. 381 do CPP; a duas, por não haver motivado a rejeição da preliminar de 
inépcia da denúncia, invocada em defesa prévia e em alegações finais. No mérito, 
sustentou o apelante Francisco de Assis Araújo não possuir qualquer ligação com os 
demais acusados e que a mercadoria apreendida no aeroporto não lhe pertencia. As 
mesmas razões foram invocadas pelo apelante Francisco Pinheiro Júnior. Já o apelante 
José Malaquias Vilar sustentou, basicamente, a ausência de dolo, o que tornaria atípica a 
sua conduta. 
Com resposta aos recursos, pugnando pela manutenção da sentença, subiram os autos, 
vindo-me conclusos por distribuição. 
Com vista, opinou a douta PRF pelo improvimento das apelações. 
Pedi revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator) : Analiso inicialmente as nulidades argüidas 
no tocante à ausência de relatório (a sentença teria apenas se reportado à exposição 
fática da denúncia) e à falta de motivação.  
Com relação à primeira preliminar, constata-se, de plano, que a sentença recorrida, no 
corpo do relatório, apenas transcreveu pequeno trecho da inicial penal, que integra, mas 
não totaliza o relatório. 
Demais disto, apenas a ausência total do relatório é que viciaria a sentença. Nesse 
sentido é o magistério de Ada Pellegrini, Scaranje e Antônio Magalhães: 
"A absoluta falta do relatório conduz a nulidade insanável; já a sua deficiência, por não se 
referir às teses da defesa ou acusação, pode não gerar a nulidade da sentença, desde 
que, pelo exame da motivação, seja possível constatar que o juiz delas tomou 
conhecimento e as apreciou devidamente. Não se deve privilegiar o excessivo 
formalismo. Se o julgador examinou e valorou a prova, conheceu as teses das partes, 
aceitando-as ou repelindo-as, fica satisfeito o objetivo da lei. Não decorre da falha 
qualquer prejuízo às partes, ou à formalidade do provimento". 
(In As Nulidades do Processo Penal, 2ª edição, p. 158) 
Nessa linha de entendimento, já decidiu o Egrégio STF: 
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"Sentença Criminal.  Nulidade. Falta de fundamentação. Relatório sem exposição sucinta 
das alegações das partes. Dissídio jurisprudencial inexistente, contudo, na espécie. 
Recurso extraordinário não conhecido. Inteligência do art. 381 do CPP. 
O fundamento jurídico-doutrinário em que se alicerçam os acórdãos que decretam a 
nulidade da sentença por defeito do relatório é o de que a decisão judicial não poderá, 
jamais, ignorar as alegações das partes, de sorte que inexiste a nulidade se a sentença 
analisou, em seu bojo, a prova colhida à luz dos argumentos expendidos pela defesa.  
RE 92.826.0. SP. 1ª T. -  recte.: Danilo Leandro de Camargo - recdo.: Ministério Público 
do Estado - j. 19.08.80 - Rel. Min. Soares Muñoz - v. u." 
Também improcede a alegação de ausência de motivação da sentença na parte em que 
rejeitou uma preliminar argüida na defesa prévia. A preliminar então invocada referia-se à 
hipótese de rejeição da denúncia quando "o fato narrado evidentemente não constituir 
crime". Ora, a farta fundamentação coligida na sentença e que conduziu à condenação 
dos apelantes também serve de esteio à rejeição da preliminar. Não haveria mesmo 
necessidade do Julgador fundamentar com profundidade a rejeição de uma preliminar, 
quando os fundamentos utilizados seriam os mesmos que embasariam o édito 
condenatório. 
Não há, pois, qualquer nulidade na sentença. 
No mérito, a sentença também não merece reparos. 
A materialidade dos crimes encontra-se sobejamente atestada através dos autos de 
apresentação e apreensão (fls. 15/18) e do laudo de exame merceológico (fls. 69/75). 
No tocante à autoria, restou também fartamente evidenciada a participação, em concurso 
de agentes, dos três apelantes no primeiro crime e, no segundo, apenas de Francisco de 
Assis Araújo, proprietário do estabelecimento onde foram apreendidos os equipamentos 
de informática. 
A sentença recorrida analisou com profundidade as provas dos autos, evidenciando as 
contradições existentes nos depoimentos dos acusados, que procuraram, cada um, 
"livrar-se da responsabilidade pelo ato praticado, utilizando como meio de defesa a 
incriminação do outro" (fls. 205). 
Quanto à tese levantada pelo apelante José Malaquias, de atipicidade da conduta por 
ausência de dolo, afigura-se inverossímil, até mesmo pela profissão do réu - aeroviário, 
lotado no setor de cargas da empresa Transbrasil. 
Como bem acentuou o Julgador de Primeiro Grau, "o desembarque de mercadorias é a 
tarefa diária de uma pessoa que trabalha no setor de cargas de uma empresa aérea, e a 
conferência das mercadorias, de seus conhecimentos aéreos e de suas notas fiscais, sua 
atividade principal. Como então um empregado aduz o desconhecimento de tal 
circunstância, em ocasião em que descumpre todas as regras estabelecidas em sua 
rotina de trabalho?" (fls. 206). 
Para finalizar, observo que, com relação ao primeiro delito, a sentença aplicou a causa 
especial de aumento de pena prevista no § 3º do art. 334 do CP, que dispõe: 
"§ 3º - A pena aplica-se em dobro, se o crime de contrabando ou descaminho é praticado 
em transporte aéreo". 
No entanto, penso que a majorante só tem aplicação quando o delito é praticado através 
de vôos clandestinos, tornando ainda mais difícil a fiscalização das autoridades. O 
objetivo da norma é punir mais severamente o delito praticado com instrumento (avião, 
helicóptero etc.) que dificulta e, por vezes, impossibilita a defesa da sociedade, 
materializada na fiscalização alfandegária. 
Esse entendimento é o adotado pela doutrina autorizada. Destaco comentário de Celso 
Delmanto: 
"Alcance: Entendemos que esta figura agravada do § 3º deve ser reservada aos vôos 
clandestinos e não aos de carreira. Não vemos sentido em equiparar os últimos aos 
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primeiros, pois os vôos regulares utilizam-se de aeroportos dotados de perfeita 
fiscalização alfandegária (no mesmo sentido: Francisco A. Toledo, Descaminho, Enc. 
Saraiva 24/8)". 
(In Código Penal Comentado, 3ª ed., p. 510). 
No caso, a mercadoria foi transportada em vôo de carreira da VASP, que aterrizou 
regularmente no aeroporto potiguar. Os acusados, já encontrando-se a mercadoria em 
terra firme, no depósito da companhia aérea, é que procuraram furtar-se da fiscalização 
alfandegária. O transporte aéreo da mercadoria, no entanto, foi regular. 
Com essas considerações, dou parcial provimento às apelações, apenas para excluir a 
majorante do § 3º, resultando, quanto ao primeiro crime, para os três apelantes, a pena 
concreta de 1 (um) ano de reclusão. 
Quanto aos réus Francisco Pinheiro e José Malaquias, reduzo o prazo de concessão do 
sursis de 04 (quatro) para 02 (dois) anos. 
Quanto ao réu Francisco de Assis Araújo, condenado, pelo segundo crime, também à 
pena de 1 (um) ano de reclusão, totalizando, portanto, pela prática dos dois crimes em 
concurso material, 2 (dois) anos de reclusão, por vislumbrar, agora, presentes os 
requisitos do art. 77 do CP, concedo o sursis pelo prazo de 04 (quatro) anos, nas 
condições a serem fixadas pelo juízo da execução. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.454-SE 

Relator O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelado ADEILDO ALVES DA SILVA 
Advogado: DR. JOSÉ GOMES NETO (APDO.) 
 
EMENTA 

Penal. Processo Penal. Apelação. Descaminho. 
- Princípio da insignificância. 
- Apelo improvido. 
- Sentença absolutória mantida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas, 
decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 21 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: Trata-se de apelação criminal interposta pelo 
Ministério Público contra decisão do Juízo Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária do 
Estado de Sergipe, que julgou improcedente a denúncia contra Adeildo Alves da Silva, 
acusado pela prática do crime previsto no art. 334, caput, do Código Penal pátrio.  
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A sentença vergastada  reconhece a autoria e a materialidade do delito, mas absolve o 
apelado, com base no princípio da insignificância, tese já bastante festejada nos Tribunais 
pátrios. 
O recorrido se manifesta  louvando a decisão por seus méritos e pelo acerto jurídico de 
sua fundamentação. 
A Procuradoria Regional da República, em bem lançado parecer, opina pelo improvimento 
do apelo, sustentando a tese abraçada pelo Juiz a quo. 
É o relatório.  
Submeto os autos ao eminente Revisor.   
 
VOTO  

O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): Centra-se a sentença absolutória 
vergastada no princípio da insignificância, tão em voga hoje nos Tribunais, para não punir 
o crime de bagatela.   
O apelado foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 334, caput, do Código 
Penal,  quando voltava da cidade de Foz de Iguaçu, trazendo consigo mercadorias 
estrangeiras, a exemplo dos demais passageiros, no valor acima da cota de isenção 
tributária, que à época estava fixada em US$ 250,00 (duzentos e cinqüenta dólares).  
O laudo de exame merceológico confirma que a mercadoria estava avaliada em US$ 
301,60 ( trezentos e um dólares e sessenta centavos) e tinha efetivamente procedência 
estrangeira, fatos que não foram negados pelo apelado.  Provadas, portanto, a autoria e a 
materialidade do delito.  
Entendeu, todavia, o Magistrado  sentenciante  que as quinquilharias apreendidas, por 
seu valor,  não caracterizariam o tipo configurado na denúncia. Fundamentou, ainda, a 
decisão com julgados deste Tribunal, que desconfiguram o delito de descaminho quando 
ausente o elemento intencional  da fraude ante a fiscalização.  
Malgrado haver sido o apelo interposto pelo Ministério Público, a Procuradoria Regional, 
em bem lançado parecer, pede a manutenção da sentença, por entender  que o valor das 
mercadorias superou de forma irrisória a cota de isenção. Elencou o ilustre Representante 
do Parquet  alguns julgados de outros Tribunais com o mesmo sentido.  
Na verdade, também neste Tribunal, as decisões têm sido no sentido absolutório sempre 
que interpretado o valor como de pequena monta, o que vem a ser o caso.  
Nesta ordem  de consideração, entendo que pequeno excesso de mercadoria de origem 
estrangeira encontrada na bagagem de passageiro procedente de Foz de Iguaçu, por si 
só, já é circunstância que aconselha a absolvição, com a aplicação do princípio da 
insignificância.  
Destarte,  nego provimento ao apelo, mantendo a decisão em sua integralidade.      
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.467-PE 

Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Apelante: EDILSON MANOEL DE SOUZA 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogada DRA. MARIA JOSÉ PEREIRA PINTO (APTE.) 
 
EMENTA 

Penal. Processo Penal. Apelação. Peculato. Delito caracterizado. 
- Provadas autoria e materialidade. 
- Correta individualização da pena. 
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- Apelo denegado. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas, 
decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 21 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: Trata-se de apelação criminal  interposta por  
Edilson Manoel de Souza contra sentença  condenatória prolatada pelo MM. Juiz Federal 
da 5ª Vara do Estado de Pernambuco.     
A denúncia julgada procedente irrogou ao apelante a prática do delito tipificado no art. 312 
do Código Penal, atribuindo-lhe a autoria de alcance de dinheiro público, quando da sua 
passagem como servidor da Agência dos Correios e Telégrafos na cidade de Orocó-PE.    
A sentença vergastada reconhece a autoria, a materialidade e a caracterização do tipo 
descrito na exordial, individualizando a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de 
reclusão, e multa de 6 (seis) salários mínimos.                                          O apelante se 
insurge contra a decisão, alegando apenas questões de ordem humanitárias, sem apontar 
falhas no  processo.                                            
O Ministério Público, em 1º e 2º Graus, pede a manutenção da decisão, por seus  próprios 
e jurídicos fundamentos.  
É o relatório.  
Submeto os autos ao eminente Revisor. 
 
VOTO  

O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): Na condição de chefe da Agência dos 
Correios e Telégrafos no Município de Orocó, Estado de Pernambuco, o apelante se 
apropriou ilicitamente de numerários públicos, desviando-os em proveito próprio. Sua 
ação foi reiterada. Acostumou-se à prática ilegal enquanto não lhe recaiu uma auditoria 
que desvendou o delito, quando os valores desviados já atingiam, em moeda da época, 
Cr$ 3.318.786,65 ( três milhões, trezentos e dezoito mil, setecentos e oitenta e seis 
cruzeiros e sessenta e cinco centavos), correspondente hoje a mais de R$ 5.000,00  
(cinco mil reais), o que pode ser  considerado como significante alcance do dinheiro 
público.    Restou sobejamente provado nos autos  a ocorrência do tipo configurado na 
denúncia, sua autoria e materialidade.  Não há que se falar em qualquer causa de 
exclusão da criminalidade ou imputabilidade. Impende ressaltar que o dolo, na sua 
modalidade específica, está  presente. O apelante  confessa que apropriou-se do dinheiro 
público, desviando-o para atender vício de jogatina.    Caracterizado, pois, o tipo do art. 
312, combinado com  o art. 71, face à continuidade delitiva, com a correta individualização 
da pena, majorada ante a circunstância  da prática continuada de crime da mesma 
espécie.   
Por essas razões, nego provimento ao apelo, mantendo a sentença em sua integralidade.     
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APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 51.299-PE  

Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelante: WALTER JAROCKI JÚNIOR 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRAS. MARA REGINA SIQUEIRA DE LIMA E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Mandado de Segurança. Prazo decadencial. Ilegitimidade passiva de 
autoridade que não praticou o ato acoimado de ilegal e abusivo. 
1. Verificando-se que o ato impugnado como ilegal e abusivo é, na realidade, o auto de 
infração lavrado contra o impetrante, o prazo decadencial passa a contar a partir da 
ciência da decisão administrativa que cientificou o montante do débito. 
2. A inscrição em Dívida Ativa do impetrante é tão-somente a conseqüência lógica pela 
inadimplência do recolhimento de tributo, determinado na esfera administrativa, cujo 
trânsito em julgado já se concretizou. 
3. Ilegitimidade passiva do Procurador-Chefe da Fazenda Nacional no Estado de 
Pernambuco, já que o ato impugnado não é a inscrição da dívida, mas sim o auto de 
infração lavrado contra o impetrante. 
4. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO  

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator 
e notas taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente julgado.  
Custas, como de lei.  
Recife, 25 de abril de 1996 (data do julgamento).       
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator. 
 
RELATÓRIO  

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de ação mandamental, com pedido 
liminar, interposta por Walter Jarocki Júnior contra ato praticado pelo Procurador-Chefe da 
Fazenda Nacional no Estado de Pernambuco e pelo Delegado da Receita Federal no 
Recife, objetivando provimento judicial que anule o auto de infração lavrado pela 
Secretaria da Receita Federal, relativo ao imposto de renda pessoa física, exercícios 1985 
a 1987, anos-base 1984 a 1986.  
Informações do Delegado da Receita Federal em Recife às fls. 60/62. Informações do 
Procurador-Chefe da Fazenda Nacional no Estado de Pernambuco às fls. 67/74, 
acompanhadas dos documentos de fls. 75/91, relativos ao processo administrativo 
contestado pelo impetrante.  
O parecer do Parquet é pela denegação da segurança, face às preliminares de 
decadência da impetração e da incompatibilidade da via eleita, e, no mérito, pela ausência 
do direito postulado.  
O eminente Magistrado de 1º Grau acatou as preliminares de ilegitimidade passiva do 
Procurador-Chefe da Procuradoria da Fazenda Nacional em Pernambuco e de 
decadência.  
Apelação interposta às fls. 108/109.  
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Contra-razões às fls. 113/114.  
É o relatório 
 
VOTO  

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): A irresignação do apelante repousa 
em fundamentar a tempestividade da impetração, pois, no seu entender, o prazo 
decadencial iniciou-se em 10.11.94, data da Inscrição na Dívida Ativa do impetrante (fls. 
17). Além disso, sustenta que o Procurador-Chefe da Fazenda Nacional deve compor a 
lide, já que exerce a função constitucional de assistência jurídica tributária da União 
Federal.  
Analisando os autos, verifica-se que o ato impugnado como ilegal e abusivo é, na 
realidade, o auto de infração lavrado contra o impetrante. Tal conclusão exsurge da 
simples leitura da petição inicial, de onde destacam-se os seguintes trechos: 
"O impetrante foi surpreendido em seu domicílio...com um auto de infração 
lavrado...contra a sua pessoa física..." (fls. 04). 
"Inconformado com o auto de infração de onde caracterizou-se o processo 
administrativo..." (fls. 04). 
"Os fatos relatados justificam que o fundamento alegado para a lavratura do auto de 
infração foi simplesmente as informações fornecidas ..." (fls. 06). 
"Em sendo assim, por não concordar com o referido débito, já que está eivado de 
ilegitimidades, como se demonstrará a seguir, é que o impetrante recorre à prestação 
jurisdicional, com o escopo de ver reconhecido seu direito líquido e certo em não se 
submeter à respectiva pretensão fiscal flagrantemente ilegítima, pelo direito que passa a 
expor". (fls. 06). 
"A imposição fiscal contra a qual o impetrante se insurge merece ser expurgada do mundo 
jurídico para que se faça justiça". (fls. 06). 
"Quanto ao mérito, requer, uma vez notificadas as autoridades impetradas para prestarem 
as informações de praxe e ouvido o representante legal do Ministério Público, seja 
concedida a segurança definitiva, assegurando ao impetrante seu direito líquido e certo de 
não se submeter à pretensão fiscal, decretando, assim, a anulação do referido auto de 
infração, ora atacado". (fls. 14)  
É induvidoso, portanto, que o ato impugnado é o auto de infração lavrado contra o 
impetrante, pois, em nenhum instante se insurge contra a inscrição do valor discutido em 
Dívida Ativa, exceto pela via oblíqua, já que a inscrição poderá resultar em execução 
fiscal, constrição de bens, dentre outras penalidades. Note-se bem que toda 
fundamentação de fato e de direito repousa na suposta ilegalidade da cobrança do tributo, 
e não no ato administrativo de inscrição em Dívida Ativa.  
Os documentos colacionados aos autos pelo Procurador-Chefe da Fazenda Nacional em 
Pernambuco afastam de qualquer dúvida a ordem cronológica dos fatos, redundando na 
constatação da decadência do direito do apelante.  
A intimação relativa à decisão proferida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais foi 
expedida em 02.03.94, tendo sido recebida, através da via postal, em 07.03.94  (fls. 89). A 
segurança foi ajuizada, apenas, em 23.02.95, ou seja,   quase um ano após a ciência do 
ato impugnado.   
Ressalto, por oportuno, tópico do  parecer de lavra do eminente Procurador da República, 
Domingos Sávio Tenório de Amorim, ao constatar que "a análise da petição inicial deixa a 
certeza de que o fato atacado não foi a existência de vícios relacionados aos requisitos 
formais analisados pela autoridade encarregada de determinar a inscrição da dívida ativa, 
mas defeito de cunho material, aspecto que, sendo procedente, inviabilizaria a autuação e 
o posterior lançamento".  
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A inscrição em Dívida Ativa do impetrante é, tão-somente, a conseqüência lógica pela 
inadimplência do recolhimento do tributo, determinado na esfera administrativa, cujo 
trânsito em julgado já se concretizou.  
No tocante à legitimidade passiva do Procurador-Chefe da Fazenda Nacional no Estado 
de Pernambuco, decidiu de forma correta o eminente Magistrado de 1º Grau, Juiz Élio 
Wanderley de Siqueira Filho, ao excluí-lo da lide, pois o ato impugnado não é a inscrição 
da dívida, mas sim o auto de infração lavrado contra o apelante, conforme pode ser 
destacado da decisão monocrática: "não vislumbro motivo algum para a indicação, no 
pólo passivo da contenda, de quem não tenha sido o responsável direto pela autuação e 
pelo subseqüente lançamento do débito. Destarte, excluo da relação processual, pela 
patente ilegitimidade passiva ad causam, o Procurador-Chefe da Procuradoria da 
Fazenda Nacional em Pernambuco".  
Assim, nego provimento à apelação.  
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 51.585-RN  

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: ZILMA SILVÉRIO LEITE DA FONSECA 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. KALINA LEITE GONÇALVES (APTE.) E  

VITAL NOGUEIRA DE SOUZA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Constitucional e Administrativo. Teto máximo de vencimentos. Gratificação natalina, um 
terço de férias e abono pecuniário.  
01. As Leis 8.112/90, 8.448/92 e 8.852/94 prevêem, taxativamente, as vantagens que 
estão excluídas do teto máximo de remuneração. Esta exclusão, contudo, significa que 
podem tais vantagens, somadas ao teto de remuneração, ultrapassá-lo, e não que devam 
ser calculadas sobre o valor remuneratório total.  
02. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO   

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado.  
Custas, como de lei.  
Recife, 23 de abril de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO   

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Zilma Silvério Leite da Fonseca impetrou mandado de 
segurança contra ato do Chefe da Divisão de Recursos Humanos do INSS no Rio Grande 
do Norte, objetivando o pagamento da 1ª parcela da gratificação natalina, do acréscimo 
de um terço de férias e do abono pecuniário calculados sobre o total da sua remuneração.  
Aduz que a autoridade impetrada reduziu estes valores, ao calculá-los sobre a 
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remuneração abatida pelo teto consti- 
tucional.  
Liminar indeferida.  
Informações da autoridade apontada como coatora de fls. 25/26.  
Parecer do Ministério Público Federal pela extinção do processo sem julgamento do 
mérito, por ilegitimidade passiva da autoridade imputada como coatora.  
O ilustre Juiz singular julgou improcedente o pedido, denegando a segurança, sob o 
fundamento de que o 13º salário e as verbas referentes a férias não podem ser calculadas 
sobre um montante mais elevado, quando o art. 37, XI, da Constituição Federal, é claro 
ao limitar a remuneração do servidor à de Ministro de Estado.  
Irresignada, apela a autora, reforçando os argumentos da inicial e pedindo a reforma da 
sentença.  
Contra-razões não apresentadas.  
É o relatório.  
 
VOTO    

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Trata-se de mandado de segurança em que 
a impetrante visa a obter o pagamento de verbas referentes a férias e a adiantamento do 
13º salário calculados sobre o total da remuneração e não sobre o valor abatido pelo 
limite ministerial.  
Já tive várias oportunidades de me manifestar sobre a matéria, no sentido de que a 
limitação imposta pelo art. 37, XI, da Constituição Federal, abrange tanto a remuneração 
dos servidores ativos como a dos inativos, de forma que nenhum pagamento pode ser 
feito que ultrapasse o teto ali estabelecido.  
Vejamos o que diz o dispositivo citado: 
"Art. 37...XI - A lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor 
remuneração dos servidores públicos, observados, como limites máximos e no âmbito dos 
respectivos poderes, os valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer 
título, por membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado e Ministros do Supremo 
Tribunal Federal e seus correspondentes nos Estados, no Distrito Federal e nos 
Territórios e, nos Municípios, os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo 
prefeito;"  
Não se pode, outrossim, opor à regra alegação de direito adquirido ou percepção de 
excesso de remuneração a qualquer título, nos termos do art. 17 do ADCT: 
"Art. 17 - Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os 
proventos que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição serão 
imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, 
invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título".  
Entretanto, deve-se ressaltar que o princípio instituído pelos referidos artigos visa a 
alcançar a isonomia entre servidores, devendo, para tanto, levar-se em conta as 
características comuns entre eles, ressalvando-se o que de peculiar cada um tenha. 
Assim, a limitação prevista pelo texto constitucional deve respeitar certas vantagens 
pessoais adquiridas pelo servidor. Aliás, a própria legislação infraconstitucional faz 
ressalvas às vantagens pessoais que devem ser excluídas da aludida limitação.                            
Com efeito, a Lei 8.112/90, no seu art. 61, conjugado com o parágrafo único do art. 42 da 
mesma lei, já excluía do teto de remuneração certas vantagens, in verbis: 
"........................................................... 
II - Gratificação natalina; 
III - Adicional por tempo de serviço; 
IV - Adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas e penosas; 
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V - Adicional pela prestação de serviço extraordinário; 
VI - Adicional noturno; 
VII - Adicional de férias;"  
Posteriormente, a Lei 8.448, de 21.10.92, em seu art. 3º, IV, e a Lei 8.852/94, em seu art. 
1º, III, ampliaram sensivelmente o elenco de vantagens excluídas do teto remuneratório, 
totalizando o número de dezenove vantagens, considerando os três diplomas legais 
supracitados, que são: a) Diárias;  
b) ajuda de custo em razão de mudança de sede ou indenização de transporte;  
c) auxílio-fardamento;  
d) gratificação de compensação orgânica, a que se refere o art. 18 da Lei 8.237, de 1991;  
e) salário-família;  
f) gratificação ou adicional natalino, ou décimo terceiro salário;  
g) abono pecuniário resultante de conversão de até 1/3 (um terço) das férias;  
h) adicional ou auxílio-natalidade;  
i) adicional ou auxílio-funeral;  
j) adicional de férias, até o limite de 1/3 (um terço) sobre a retribuição habitual;  
l) adicional noturno, enquanto o serviço permanecer sendo prestado em horário que 
fundamente sua concessão;                                                   m) adicional por tempo de 
serviço;  
n) conversão de licença-prêmio em pecúnia facultada para os empregados de empresa 
pública ou sociedade de economia mista por ato normativo, estatutário ou regulamentar 
anterior a 1º de fevereiro de 1994;  
o) adicional de insalubridade, de pecularidade ou pelo exercício de atividades penosas 
percebido durante o período em que o beneficiário estiver sujeito às condições ou aos 
riscos que deram causa a sua concessão;  
p) hora de repouso e alimentação e adicional de sobreaviso, a que se referem, 
respectivamente, o inciso II do art. 3º e o inciso II do art. 6º da Lei nº 5.811, de 11 de 
outubro de 1972;  
q) outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei, ou seja, reconhecido, 
no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista, por ato do poder 
executivo; 
r) gratificaÞÒo de habilitação militar (Lei nº 8.448/92); s) vantagens incorporáveis das 
parcelas de quintos (Leis 6.732 e 8.448/92; Parecer nº 202/78 da Secretaria de 
Administração Federal - in DOU de 12.08.88, p. 15.289 e Lei nº 8.911, de 11/07/94);  
t) adicional pela prestação de serviço extraordinário, para atender situações excepcionais 
e temporárias, obedecidos os limites de duração previstos em lei, contratos, 
regulamentos, convenções, acordos ou dissídios coletivos e desde que o valor pago não 
exceda em mais  de 50% (cinquenta por cento) o estipulado para a hora de trabalho na 
jornada normal.  
Considero a enumeração estabelecida pelas Leis 8.448/92 e 8.852/94 taxativa. Outras 
vantagens de caráter individual ali não incluídas incorporam o conceito de remuneração, 
devendo, pois, ser submetidas à limitaçção constitucional.  
É ler-se o disposto no inciso III do art. 1º da Lei 8.852/94, que determina como 
remuneração a soma dos vencimentos com os  adicionais de caráter individual e as 
demais vantagens, à exceção das anteriormente citadas. Há de se notar, contudo, que 
esta exclusão de vantagens pessoais não se refere a que seu cálculo seja feito sobre o 
valor total da remuneração, sem o abatimento constitucional. As vantagens pessoais, 
como gratificação natalina e um terço de férias, podem, somadas à remuneração, 
ultrapassar o limite ministerial. Todavia, não podem ser calculadas sobre um montante 
superior a este limite.  
Este Tribunal já se manifestou nesse sentido, na AMS nº 13.841-PE, Relator o Juiz Hugo 
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Machado, julgada em 19.12.94, cuja ementa se destaca: 
"Administrativo. Gratificação natalina. Teto de remuneração. 
- A regra do parágrafo único, art. 42, da Lei nº 8.112/90, significa que a gratificação 
natalina pode ser recebida além do teto fixado na cabeça daquele artigo, e não que ela 
própria possa ter valor superior àquele teto. 
- Apelação improvida".  
Ante todo o exposto, nego provimento à apelação.  
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 51.959-RN 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelada: SANTISTA ALIMENTOS S/A 
Advogados: DRS. RÚBIA LOPES DE QUEIROZ E OUTRO (APDA.) 
 
EMENTA 

Direito Civil. Enfiteuse. Incorporação de sociedade. Laudêmio indevido. 
- A transferência de imóveis enfitêuticos da sociedade incorporada para a sociedade 
incorporadora não gera o dever de pagar laudêmio, devido ao caráter não oneroso do 
negócio. 
- Remessa oficial e apelação improvidas. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em Mandado de Segurança nº 
51959-RN, em que são partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar provimento à remessa 
oficial e à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 9 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: A União Federal apela de sentença concessiva 
de segurança pleiteada por Santista Alimentos S/A contra ato do Sr. Delegado Regional 
do Serviço do Patrimônio da União/RN, que pretendia cobrar laudêmio, em virtude de 
transferência de imóvel aforado, decorrente da incorporação, pela impetrante, da empresa 
Moinho Recife S.A. Empreendimentos e Participações. 
Entendeu o MM. Juiz a quo, em síntese, que a transferência de bens decorrente de 
incorporação de uma sociedade por outra é realizada de forma gratuita, não gerando a 
obrigação de pagar laudêmio. 
Em seu apelo, sustenta a União a tese de que esse tipo de transferência se dá de forma 
onerosa. 
Subiram os autos a esta Corte também por força de remessa oficial, sendo-me conclusos 
por distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o que importa relatar. 
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VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): O pagamento do laudêmio somente é 
devido no caso de transferência onerosa de bens, não incidindo nos casos de alienação a 
título gratuito, como se depreende do Decreto-lei nº 9.760/46. 
Alega a apelante que a transferência de bens decorrente da incorporação de uma 
sociedade por outra é realizada em caráter oneroso, uma vez que, em contrapartida ao 
aumento do patrimônio da sociedade incorporadora, assume ela as obrigações da 
sociedade incorporada. 
Entendo, porém, que a sentença recorrida não merece reparos, uma vez que a 
transferência dos bens em virtude da incorporação não possui natureza onerosa. 
A simples assunção de obrigações da sociedade incorporada pela incorporadora, em 
contrapartida ao aumento de patrimônio desta última, não transforma o ato em oneroso. A 
onerosidade do ajuste se caracteriza pelo equilíbrio entre  a prestação e o benefício 
alcançado, em relação ao próprio negócio, e não pertinente a obrigações estranhas a ele. 
As obrigações assumidas pela sociedade incorporadora não guardam equivalência 
subjetiva com o aumento de seu patrimônio. 
Sílvio Rodrigues nos ensina que no contrato oneroso, o sacrifício e a vantagem almejada 
estão em relação de equivalência, equivalência esta de caráter subjetivo (Direito Civil, dos 
Contratos e das Declarações Unilaterais de Vontade). 
Não vislumbro, portanto, onerosidade no ato de transferência dos bens da sociedade 
incorporada. As obrigações assumidas pela incorporação não guardam correlação direta 
com o aumento de capital da sociedade incorporadora. 
O Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região adotou posicionamento idêntico, 
conforme se verifica do seguinte aresto: 
"EMENTA: Direito Civil e Administrativo. Enfiteuse. Laudêmio. 
- O senhorio só tem direito ao laudêmio quando ocorrer a transmissão onerosa do 
domínio útil por parte do enfiteuta. 
- Na incorporação de uma sociedade por outra, não nasce a obrigação de se pagar 
laudêmio, no que tange a imóveis enfitêuticos da incorporada, porque não existe, pela 
natureza do negócio jurídico, ônus, propriamente, na transmissão dos imóveis, não 
surgindo, assim, o direito de opção a favor do senhorio, do qual o laudêmio constitui 
opção ou alternativa. 
- Exegese dos arts. 686 do CC; 102, par. 1º, do DL 9.760, de 05.09.46 e 227 da Lei nº 
6.404/76. 
- Remessa oficial conhecida, mas improvida". 
(REO 08944-RJ, Rel. Juiz Arnaldo Lima). 
Com essas considerações, nego provimento à remessa oficial e à apelação, para manter 
a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 52.800-RN  

Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelante: ECOCIL-EMPRESA DE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. MARA REGINA SIQUEIRA DE LIMA E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 
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Mandado de Segurança. PIS. Incorporadora imobiliária. Improcedência. Lei 
Complementar 07/70. 
1. Existindo faturamento  e, portanto, ocorrendo o fato gerador previsto em lei, é devido o 
recolhimento do PIS pelas incorporadoras imobiliárias. 
2. O pagamento do PIS será realizado nos moldes do art. 3º, letra "b" (dedução do 
imposto sobre a renda), ao invés do previsto na letra "a" do mesmo dispositivo 
(faturamento), integrante da Lei Complementar 07/70. 
3. Sentença mantida. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO  

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator 
e notas taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente julgado.  
Custas, como de lei.  
Recife, 11 de abril de 1996 (data do julgamento).       
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator. 
 
RELATÓRIO  

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: ECOCIL - Empresa de Construções Civis Ltda. 
impetrou mandado de segurança preventivo contra ato praticado pelo Delegado da 
Receita Federal em Natal-RN, visando à não obrigatoriedade do pagamento da 
contribuição para o PIS, alegando, em síntese: 
a) a impetrante exerce a atividade de construção civil, para fins de incorporação 
imobiliária; 
b) no sentido mais restrito, incorporação imobiliária constitui a iniciativa tomada por 
alguém com o intuito de realizar a construção de prédios de apartamentos, promovendo a 
colocação dos mesmos apartamentos entre pessoas que se mostram interessadas em 
sua aquisição; 
c) tal iniciativa não configura fato impossível, sendo, portanto, ilegal a incidência do PIS; 
d) a incorporação imobiliária, também, não constitui uma prestação de serviços, 
executada por administração, empreitada ou subempreitada de construção civil, conforme 
prescreve a Lei 4.591, de 16.12.64, que trata da construção em geral.  
Requereu, alfim, liminar para suspender a exação para o PIS, bem como ordem para não 
ficar impedida de obter Certidão Negativa de Débito.  
Liminar indeferida.  
Informações prestadas pela autoridade, tida como coatora, afiançam que a condição 
necessária e suficiente para que a pessoa jurídica seja obrigada a contribuir para o 
Programa de Integração Social - PIS é ter empregados.  
O douto Representante do Parquet, em seu respeitável parecer de fls., opinou pela 
denegação da segurança, por entender que o financiamento da seguridade social é um 
encargo de toda a sociedade.  
O ilustre Juiz singular, em seu r. decisum, denegou a segurança.  
Recurso de apelação interposto às fls. 57/61.  
Sem contra-razões.  
Dispensada inclusão em pauta. (Emenda Regimental nº 11/94, de 23.03.94)  
É o relatório. 
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VOTO  

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): A sentença lavrada pelo ilustre Juiz 
monocrático não merece reforma. Colho dos seus fundamentos para fazê-los como 
minhas razões de decidir: 
"Afirma a impetrante que 'exerce a atividade de construção civil para fins de incorporação 
imobiliária, que, no sentido geral, significa a inclusão, a união, a introdução ou a ligação 
de uma coisa no corpo de outra, a que ficará pertencendo. Já no sentido mais restrito, 
incorporação imobiliária constitui a iniciativa tomada por alguém com o intuito de realizar a 
construção de um prédio de apartamentos, promovendo a colocação dos mesmos 
apartamentos entre pessoas que se mostrem interessadas em sua aquisição'. Embora 
reconheça que procede, posteriormente, à venda dos apartamentos construídos, a 
terceiros, a demandante insiste em que bens imóveis não são mercadorias, pelo que 
impossível é a exigência do pagamento da exação combatida.       
Mais adiante, às fls. 11, último parágrafo do item II, afirma a autora que outro motivo pelo 
qual não pode se submeter ao pagamento do PIS é a ausência de faturamento por parte 
da empresa. 
Este panorama conduziria à conclusão de que a empresa autora é uma espécie de boa 
samaritana, ou a versão empresarial da Madre Teresa de Calcutá, tendo em vista que, 
segundo as informações do seu ilustre advogado, constrói prédios de apartamentos, 
repassa as unidades para terceiros, e não obtém qualquer faturamento?! Penso que não. 
Inicialmente, verifica-se, ao exame do contrato social da ECOCIL, que o seu objeto é 
plenamente bem definido: 
"III - OBJETO SOCIAL 
Os objetos sociais são os seguintes: 
a) Indústria de construção civil em geral, terraplenagem, pavimentação, construção de 
obras de arte corrente e especiais, serviços portuários, drenagens, estudos, projetos e 
todos e quaisquer serviços relacionados com a Engenharia Civil; 
b) Serviços de saneamento básico em geral, compreendendo a implantação de rede 
d'água, estudos, projetos e todos e quaisquer serviços relacionados com a Engenharia 
Sanitária; c) Transações imobiliárias em geral, compra e venda de imóveis construídos ou 
em construção, construção e compra e venda de unidades habitacionais, incorporações 
de edificações ou conjunto de edificações, inclusive em condomínio, e loteamento de 
terrenos". 
O que impende verificar é que a impetrante aufere faturamento e, como tal, está obrigada 
ao pagamento do PIS. Isto porque o instituto da incorporação imobiliária, quando utilizado 
da forma "mascarada" e irregular comumente vista no Rio Grande do Norte, equivale a 
efetiva prestação de serviços, tanto é que empresas como a impetrante cobram, sempre e 
sempre, taxas de administração sobre tais "Condomínios Fechados", que de "fechados" 
têm apenas o nome, as quais variam de 10% a 20% sobre o custo total da obra. 
Acontece que a segunda assertiva retro apresentada não está demonstrada  nos autos, 
tratando-se de constatação genérica a cargo deste Julgador. Assim sendo, não pode 
servir de argumento direto para fins de apreciação do presente writ. No caso em questão, 
o que se verifica de forma evidente e assaz comprovada é que a atividade empresarial da 
autora, à luz de seu próprio contrato social, implica em faturamento, e, como tal, está a 
impetrante obrigada ao recolhimento da contribuição em tela. 
Com tais considerações, julgo improcedente a ação, denegando a segurança. Sem 
honorários. Custas pela vencida". 
O fato da impetrante não ter por atividade a venda de mercadorias não a exime do 
pagamento do PIS, que será realizado nos moldes do art. 3º, letra "b" (dedução do 
imposto sobre a renda), ao invés do previsto na letra "a" do mesmo dispositivo 
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(faturamento), integrante da Lei Complementar 07/70.  
Pelos fundamentos expostos, nego provimento à apelação.  
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 53.172-PB  

Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelante: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA-CRF 
Apelada: COMERCIAL DE MEDICAMENTOS MARQUES LTDA. 
Advogados: DRS. NEWZON EMMANOEL QUINTELLA LIMA E OUTROS (APTE.) E  

SEVERINO CELESTINO SILVA FILHO (APDA.)  
 
EMENTA 

Administrativo. Farmácia. Exigência de responsável técnico. Duplicidade de autuação 
sobre o mesmo fato típico. Princípio do non bis in idem. Questão fática controvertida. 
Impossibilidade de apreciação em mandado de segurança. 
1. À exigência legal de responsável técnico no estabelecimento, pode o Conselho Federal 
de Farmácia acrescer a de homologação do respectivo contrato de trabalho pelo órgão 
competente. 
2. Controvérsia no concernente à afirmação de terem havido tentativas de regularização 
administrativa da pendência. Necessidade de dilação probatória para esclarecer a 
pendência, o que é incompatível em ação de segurança. 
3. Havendo uma só hipótese legal de incidência, não é lícito à Administração realizar 
múltiplas autuações sobre o mesmo fato típico. 
4. Apelação e remessa oficial improvidas. 
 
ACÓRDÃO  

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade,  negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório, 
voto do Juiz Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o 
presente julgado.  
Custas, como de lei.  
Recife, 25 de abril de 1996 (data do julgamento).       
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 
 
RELATÓRIO  

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de apelação e remessa oficial em 
mandado de segurança, onde foi pleiteada a anulação dos autos de infração lavrados 
contra a apelada. O Juiz monocrático concedeu, em parte, a segurança, para que fosse 
anulado apenas o segundo auto, visto que, ao incidir sobre o mesmo fato típico, 
configuraria um autêntico bis in idem.  
Irresignado, o apelante insiste na validade das duas autuações.  
Sem contra-razões.  
Parecer do Ministério Público pela denegação da segurança.  
É o relatório. 
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VOTO  

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Não merece reforma a r. sentença do 
MM. Juiz singular, sustentando-se pelos seus próprios fundamentos.  
A impetrante, empresa do ramo de medicamentos, mais precisamente, farmácia, foi por 
duas vezes autuada, pelo fato de não possuir, no estabelecimento, um responsável 
técnico.   
Tal procedimento (a autuação) encontra-se de perfeito acordo com o previsto na Lei n. 
3.820/60, a qual dispõe, em seu art. 24, in verbis:  
"As empresas e estabelecimentos que exploram serviços para os quais são necessárias 
atividades de profissional farmacêutico deverão provar, perante os Conselhos Federal e 
Regionais, que essas atividades são exercidas por profissionais habilitados e registrados. 
Parágrafo único - Aos infratores deste artigo será aplicada pelo respectivo Conselho 
Regional a multa de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinco mil 
cruzeiros)".  
Sustenta a impetrante possuir tal profissional, devidamente habilitado e registrado; contra 
isso se insurge a autoridade apontada como coatora, transcrevendo dispositivo da 
Resolução nº 110 do Conselho Federal de Farmácia, o qual exige a homologação, pelo 
Conselho Regional, do contrato de trabalho celebrado entre o responsável técnico e a 
empresa. Tal ato do Conselho Federal não extrapola os limites de sua competência, visto 
que o próprio diploma legal que o instituiu (Lei nº 3.820/60) prevê, entre as suas 
atribuições, a de "expedir as resoluções que se tornarem necessárias para a fiel 
interpretação e execução da presente lei".    
Afirma-se que a apelada tentou regularizar sua situação junto ao apelante, tentativa essa 
que culminou com uma notificação extrajudicial.  
A autoridade impetrada põe em xeque tal afirmação, reportando-se ao documento 
lançado às fls. 37 dos autos. Se após a emissão daquele documento houve nova tentativa 
de regularização administrativa da pendência, disso não se tem notícia nos autos.  
Tem-se aí, a meu sentir, bom exemplo de questão fática controvertida a reclamar a 
produção de outras provas o que, em sede de mandado de segurança, é inadmissível.  
No tocante à duplicidade de autuação, sufrago a conclusão do MM. Juiz singular, 
entendendo que implica ela em autêntico bis in idem, pois ambos os autos de infração 
estribam-se no mesmo fato típico.  
Conforme se extrai do art. 24 da Lei n. 3.820/60, adrede transcrito, há a cominação de 
uma multa para o caso de infringência ao que ali se encontra disposto, sem que se 
preveja qualquer espécie de agravante.   
Em se tratando de uma infração continuada, não cabe dupla autuação, sobretudo tendo-
se em conta que a lei não a prevê.  
Em situação assemelhada, o eminente Juiz Ridalvo Costa proferiu voto de clareza 
cristalina, cujas palavras transcrevo: 
"Havendo uma só hipótese de incidência, não é possível que a Administração altere a 
taxatividade legal, fazendo incidir inúmeras autuações". (AMS n. 37712-RN, pub. 
27.05.94)  Do mesmo modo, ao funcionar como Relator na REO n. 1994-PB (julgamento 
em 06.09.90), esse mesmo Juiz entendeu:  
"Como bem acentuou o MM. Juiz sentenciante, 'se a lei não prevê agravamento pela ação 
contínua de infração ao tabelamento, não pode a autoridade administrativa transformar a 
ação fiscal una em múltiplas intervenções no mesmo procedimento, à falta de previsão 
legal. Não é a Administração autorizada a alterar a taxatividade legal e fazer incidir 
seguidas autuações decorrentes de uma só hipótese de incidência'.  
Assim, entendo que se houve bem a r. sentença ao demonstrar a unicidade do ilícito". 
Conforme tão bem salientado, se a lei prevê apenas uma hipótese de incidência, 
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sobretudo em se tratando de uma infração continuada, não cabe à Administração autuar 
duas vezes tendo em vista um só e mesmo fato típico.  
Isto posto, nego provimento à apelação e à remessa oficial. Sentença que se mantém a 
teor próprio.  
Custas, ex lege. Sem honorários (Súmula n. 105 do colendo Superior Tribunal de Justiça).  
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 53.380-AL 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA-CRF 
Apelado: JEFFERSON PINTO BOTELHO TOLEDO 
Advogados: DRS. MARLY GRANGEIRO DE FRANÇA E OUTROS (APTE.) E  

JOSÉ DAMASCENO LIMA E OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA:   

Administrativo. Mandado de Segurança. Conselho Regional de Farmácia. Registro. 
Auxiliar de farmácia. Habilitação. Carga horária insuficiente. Decreto nº 973/93. Direito 
inexistente. 
- Não tem direito a inscrição no CRF o detentor de curso de auxiliar de farmácia, de nível 
médio, cuja carga horária é bem inferior à de 2.200 horas/aula estabelecida para 
conclusão do 2º grau de ensino. 
- Não constitui ilegalidade o indeferimento de inscrição no CRF quando a atividade a ser 
desenvolvida exige escolaridade mínima que não foi cumprida. 
 
ACÓRDÃO  

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório e 
voto anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 09 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO  

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de 
liminar, impetrado por Jefferson Pinto Botelho Toledo contra ato que reputou ilegal do 
Presidente do Conselho Regional de Farmácia de Alagoas, que indeferiu seu pedido de 
inscrição naquela entidade na qualidade de auxiliar de farmácia. 
Alega que a profissão de auxiliar de farmácia, com a habilitação em curso ministrado pela 
Fundação Educacional Jayme de Altavila - FEJAL, a nível do 2º grau escolar, equipara-se 
à de oficial de farmácia para fins de inscrição em quadros distintos do CRF, nos termos do 
disposto no artigo 14, parágrafo único, letra "b", da Lei nº 3.820/60, e posterior obtenção 
de licença para funcionar como responsável técnico em estabelecimentos farmacêuticos. 
Foi concedida a liminar, cujo fundamento foi o de que a Lei 3.820/60 prevê, além da 
inscrição dos profissionais de nível superior, a possibilidade de inscrição de pessoas 
portadoras de cursos técnicos ou de segundo grau correspondente. 
As informações da autoridade impetrada repelem o direito do impetrante, sustentando que 
não há autorização legal para a inscrição no CRF da categoria de auxiliar de farmácia, 
aduzindo, principalmente, que o curso por ele realizado não satisfez a exigência da carga 
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horária mínima de trabalho escolar exigida pela Lei de Diretrizes e Bases para o ensino 
de 1º e 2º graus (Lei nº 5.692/71). 
Parecer do Ministério Público às fls. 73/79, pugnando pela denegação da segurança. 
A sentença acolheu o pedido, julgando procedente a ação e confirmando a liminar com os 
fundamentos naquela oportunidade expendidos. 
Apelação reiterando os termos da inicial e contra-razões do apelado. 
É o relatório. 
 
VOTO  

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Examina-se a legalidade do ato praticado 
pelo Presidente do CRF-AL que indeferiu pedido de inscrição do apelado em quadros 
distintos daquela autarquia na qualidade de auxiliar de farmácia, título obtido mediante 
conclusão de curso médio realizado na Fundação Educacional Jayme de Altavila - FEJAL. 
A Lei nº 3.820/60, que cria o Conselho Federal e Regionais de Farmácia e disciplina o 
exercício da respectiva profissão, prevê, excepcionalmente, a inscrição de outras pessoas 
que, mesmo não sendo portadoras de título de nível superior em farmácia, possam obter 
registros em quadros distintos da entidade: 
"Art. 14. Em cada Conselho Regional serão inscritos os profissionais de farmácia que 
tenham exercício em seus territórios e que constituirão o seu quadro de farmacêutico. 
Parágrafo único -  Serão inscritos, em quadros distintos, podendo representar-se nas 
discussões, em assuntos concernentes às suas próprias categorias:  
a) os profissionais que, embora não farmacêuticos, exerçam suas atividades (quando a lei 
o autorize) como responsáveis ou auxiliares técnicos de laboratórios industriais 
farmacêuticos, laboratórios de análises clínicas e laboratórios de controle e pesquisa 
relativas a alimentos, drogas, tóxicos e medicamentos; 
b) os práticos ou oficiais de farmácia licenciados. 
Art. 15. Para inscrição no quadro de farmacêuticos dos Conselhos Regionais é 
necessário, além dos requisitos legais de capacidade civil: 
1) ser diplomado ou graduado em farmácia por instituto de ensino oficial ou a este 
equiparado; 
(...) 
Art. 16. Para inscrição nos quadros a que se refere o parágrafo único do artigo 14, além 
de preencher os requisitos legais de capacidade civil, o interessado deverá: 
1) ter diploma, certificado, atestado ou documento comprobatório da atividade 
profissional, quando se trate de responsáveis ou auxiliares não farmacêuticos, 
devidamente autorizado por lei; 
2) ter licença, certificado ou título, passado por autoridade competente, quando se trata de 
práticos ou oficiais de farmácia licenciados; 
(...)" 
O Decreto nº 74.170/74, com alterações introduzidas pelo Decreto nº 793/93, ao 
regulamentar a Lei nº 5.991/73, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de 
drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, sob a responsabilidade do 
órgão sanitário competente dos Estados e do Distrito Federal, assim prescreve: 
"Art. 28. O Poder Público, através do órgão sanitário competente dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territórios, poderá licenciar farmácia ou drogaria sob a responsabilidade 
técnica de Prático de Farmácia, Oficial de Farmácia ou outro, igualmente inscrito no 
Conselho Regional de Farmácia respectivo na forma da Lei, desde que: 
(...) 
§ 2º. Entende-se por agente capaz de assumir a responsabilidade técnica de que trata 
este artigo: 
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(...) 
b) o técnico diplomado em curso de 2º grau que tenha seu diploma registrado no 
Ministério da Educação, inscrito no Conselho Regional de Farmácia, observadas as 
exigências dos artigos 22 e 23 da Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971."(Grifei). 
Por sua vez, o mencionado artigo 22 da Lei nº 5.692/71, que trata das diretrizes e bases 
para o ensino de 1º e 2º graus, fixou a carga horária mínima para a habilitação do 2º grau 
de ensino da seguinte forma: 
"Art. 22. O ensino de 2º grau terá três ou quatro séries anuais, conforme previsto para 
cada habilitação, compreendendo pelo menos 2.200 ou 2.900 horas de trabalho escolar 
efetivo, respectivamente". (Sem grifo no original). 
Pretende o apelado obter inscrição no CRF com um título de auxiliar de farmácia cuja 
carga horária efetiva foi de 362 horas/aula, quando, expressamente, a qualquer curso de 
ensino de 2º grau, é exigida jornada de trabalho escolar de, no mínimo, 2.200 ou 2.900 
horas, conforme a habilitação correspondente. 
Por excelência, a finalidade primordial do CRF é zelar pelo bom desempenho da atividade 
profissional da qual é responsável, competindo, ainda, registrar os profissionais de acordo 
com a lei e fiscalizar o exercício da profissão. 
Deixe-se bem claro não haver qualquer influência ao deslinde da causa a denominação a 
ser empregada à categoria de nível médio, que faz exceção à regra da inscrição dos 
diplomados no curso superior de farmácia. 
É irrelevante, pois, intitular a categoria do apelado de auxiliar de farmácia ou oficial de 
farmácia ou ainda prático, diante da imprescindibilidade de habilitação técnica 
indispensável ao exercício da atividade respectiva. 
Um curso de 362 horas/aula que não pode sequer ser considerado de 2º grau, face à 
insuficiência da carga horária exigida por lei, não habilita ninguém a exercer atividade de 
tamanha responsabilidade, que envolve grande parcela de interesse público. 
Portanto, não constitui ilegalidade indeferir inscrição no CRF, quando a atividade que se 
pretende desenvolver exige escolaridade mínima fixada em lei. 
Para concluir, transcrevo acórdão da lavra da Juíza Lúcia Figueiredo, do TRF da 3ª 
Região, ao proferir voto na AMS nº 03075438-93/SP: 
"Mandado de Segurança. Administrativo. Conselho Regional de Farmácia. Registro. 
Auxiliar de farmácia. Decreto nº 793, de 05.04.93. 
1. O Decreto nº 793, de 05.04.93, mantém as exigências dos artigos 22 e 23 da Lei nº 
5.692/71, dentre as quais, o cumprimento de, pelo menos, 2.200 ou 2.900 horas de 
trabalho escolar efetivo. 
2. O impetrante não cumpriu o horário previsto no Decreto nº 793, de 05.04.93. 
Inexistência do direito de registro na categoria auxiliar de farmácia. 
3. Apelação e remessa oficial providas". 
Diante das considerações expostas, dou provimento à apelação e à remessa obrigatória, 
reformando em sua totalidade a sentença impugnada. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 53.757-PE 

Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: AGROINDUSTRIAL TABU LTDA. 
Advogados: DRS. SÉRGIO SANTANA DA SILVA E OUTRO (APDA.) 
 
EMENTA 
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Constitucional. Mandado de Segurança.  
- Imposto de importação sobre álcool carburante.  
- Presença dos limites e condições necessários à faculdade prevista no parágrafo 1º do 
art. 153 da CF. 
- Apelação e remessa oficial providas. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas, 
decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 14 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
 
RELATÓRIO  

O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: Trata-se de apelação e remessa oficial 
interpostas contra a sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da 2ª Vara de Pernambuco, 
que concedeu a segurança para garantir à impetrante o direito de não efetuar o 
pagamento do imposto de importação sobre álcool carburante. 
É o relatório.   
Peço dia para julgamento. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): Merece provimento o apelo e a 
remessa. O artigo 153, parágrafo 1º, da Constituição, não exige lei complementar para 
estabelecer os limites das alíquotas do imposto de importação, pois fala simplesmente na 
necessidade de lei.   
A fixação de tais alíquotas não se inclui entre as limitações constitucionais do poder de 
tributar.  A Lei nº 3.244/57, com as modificações introduzidas pelos Decretos-leis nºs 
63/66 e 2.162/84, e a Lei 8.085/90 satisfazem a exigência constitucional mencionada.   
O Decreto nº 1.343/94 não tem aplicação restrita ao âmbito do Mercosul.  O aludido 
decreto, na realidade, de modo contrário ao que afirmou a impetrante, generalizou a tarifa 
aprovada pelo Conselho do Mercosul.   
A motivação e a finalidade estão evidenciadas, pois o aludido decreto indicou, 
expressamente, a necessidade de adequar a fixação de alíquotas aos acordos 
internacionais firmados pelo Brasil.  
Em face do exposto, dou provimento à apelação e à remessa.       
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 53.919-PE 

Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES DE AÇÚCAR E    ÁLCOOL 

DE ALAGOAS 
Advogada: DRA. MARIA FERNANDA QUINTELLA B. VILELA (APDA.) 
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EMENTA 

Constitucional e Tributário. Mandado de Segurança. Draw back. Isenção tributária. 
Negativa do benefício fiscal. 
- Aplicação do Decreto nº 102/91, que exigiu, nos casos de embalagem, prova de 
agregação de valor ao produto final. 
- Apelação e remessa oficial providas. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas, 
decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 14 de maio de 1966 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA -Presidente 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: Trata-se de apelação da Fazenda Nacional e 
remessa oficial interpostas relativamente à sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da 
2ª Vara de Alagoas, que concedeu a segurança para que seja aplicado  o regime 
incentivado de que cuida o artigo 78, inciso II, do Decreto-lei nº 37/66, à importação por 
parte da impetrante de sacaria de juta para acondicionamento de açúcar refinado a ser 
comercializado no exterior.  
Reconheceu a sentença que o Decreto nº 102/91 extrapolou os limites do poder 
regulamentar, ao estabelecer que o regime de draw back não era aplicável a embalagem. 
Ressaltou, ainda, o ilustre Juiz sentenciante que a existência de similar nacional não 
impede o benefício pleiteado, vez que o artigo 17 do Decreto-lei 37 está inserido no 
capítulo que trata das isenções, não se aplicando aos regimes aduaneiros especiais. 
A apelante argumentou que o Decreto nº 102/91 não exclui  a embalagem da relação dos 
produtos que poderiam ser beneficiados pelo draw back. Apenas condiciona tal benefício 
à comprovação de que o acondicionamento propicie uma agregação de valor ao produto 
final.  
Salientou, ainda, que o artigo 17 do Decreto nº 37/66 é aplicável à hipótese, vez que o 
regime de draw back é caso típico de isenção de imposto. 
Argumentou também que, no caso apreciado, existem sacos de juta de procedência 
nacional, conforme reconheceu a impetrante. 
Não houve contra-razões. 
É o relatório.   
Peço dia para julgamento.  
 
VOTO   

O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): Não obstante a bem lançada 
argumentação da sentença recorrida, entendo que assiste razão à Fazenda Nacional. O 
artigo 78 do Decreto-lei nº 37/66 permitiu a suspensão do pagamento dos tributos 
incidentes sobre a mercadoria destinada ao acondicionamento de outra a ser exportada, 
nos termos e condições estabelecidos no regulamento.   
O Decreto nº 102/91 exigiu, para o reconhecimento do regime de draw back, que a 
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embalagem propicie comprovadamente uma  agregação de valor ao produto final.  Tal 
exigência não contraria a finalidade da lei.  Conforme jurisprudência transcrita no parecer 
do MPF, às fls. 60, " quanto ao draw back, é da sua essência que a mercadoria importada 
seja agregada ao preço final do produto, já que tem por fundamento eliminar do custo final 
dos produtos nacionais exportáveis o ônus tributário relativo a mercadorias estrangeiras 
utilizadas naqueles".   
Entendo, portanto, que o decreto aludido se manteve nos limites do poder regulamentar. 
Em face do exposto, dou provimento à apelação e à remessa.      
 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 282-PB  

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Suscitante: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA-PB 
Suscitado: JUÍZO FEDERAL DA 9ª VARA-PE 
Parte Autora: CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL-

CREFITO 
Parte Ré: ALINE SOCORRO TAVARES NEVES 
Advogados: DRS. CARLOS ALBERTO LOPES DOS SANTOS E OUTROS (PARTE A) 
 
EMENTA 

Processual 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 282-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 9ª 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, 22 de maio  de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e 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 95.0008788-0, 
sendo suscitante o MM. Juiz Federal Substituto da 2ª vara da Seção Judiciária da Paraíba 
(fls. 18) e suscitado o MM. Juiz Federal da 9ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco 
(fls. 11). 
Consta dos autos que, distribuído o processo de execução ao Juízo Federal da 9ª Vara de 
Pernambuco, Dr. Ubiratan do Couto Maurício, 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. 
Neste último Juízo, apresentados os autos, o MM. Juiz Federal Substituto da 2ª Vara, no 
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exercício da titularidade, Dr. Janilson Bezerra de Siqueira, 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 9ª 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 Dra. Procuradora Regional opina pelo conhecimento do conflito, 
declarando-se competente o Juízo Federal da 9ª Vara da Seção Judiciária de 
Pernambuco, o suscitado. 
É o relatório. 
Em mesa para julgamento. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Atestam os autos que o MM. Juiz 
Federal da 9ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco declarou-se incompetente para 
processar e julgar o processo de execução fiscal promovido pelo Conselho Regional de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 1ª Região, autarquia criada pela Lei nº 6.316/75, 
com jurisdição nos Estados de Pernambuco e Alagoas, contra Aline Socorro Tavares 
Neto, remetendo, em seguida, os autos ao Juízo Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária 
da Paraíba, 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. 
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 
do réu, quando ocorrer uma situação semelhante à aqui analisada. 
Desse modo, conheço do conflito e declaro competente o Juiz Federal da 9ª Vara da 
Seção Judiciária de Pernambuco, suscitado, para processar e julgar o feito. 
É como voto. 
 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA MEDIDA CAUTELAR Nº 309-PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Embargante: ORLANDO PEREIRA DA COSTA 
Embargado: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA-INCRA 
Advogados: DRS. GLAUCE FONSECA BARROS E SILVA E OUTRO (EMBTE.) 
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EMENTA 

Processual Civil. Despacho que extinguiu o feito sem julgamento do mérito. Inadmissível a 
interposição de embargos declaratórios contra esta decisão. Possibilidade do recebimento 
do recurso como agravo regimental. Respeito ao princípio da fungibilidade recursal. 
Inexistência do periculum in mora. 
- O agravo regimental é o recurso cabível contra decisão do Relator que nega liminar em 
medida cautelar originária, extinguindo o processo por impossibilidade jurídica do pedido. 
- Tendo sido os embargos declaratórios interpostos dentro do prazo do agravo regimental, 
que são coincidentes, poderá ser o mesmo recebido como tal, atendendo-se ao princípio 
da fungibilidade recursal. 
- Manutenção do despacho agravado, por inexistência de comprovação do periculum in 
mora. Exegese do art. 798 do CPC. 
- Recurso improvido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, na forma do 
relatório e  notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Recife, 18 de abril de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Trata-se de embargos de declaração interpostos por 
Orlando Pereira da Costa contra despacho deste Relator proferido em medida cautelar 
inominada ajuizada contra o INCRA, perante este Egrégio Tribunal. 
O despacho embargado extinguiu o processo, nos termos do art. 267, VI, do CPC, e art. 
30, § 1º, II, do Reg. Interno deste Colendo TRF. 
Alega o embargante que o referido despacho encontra-se obscuro, duvidoso e 
contraditório, pugnando pelo esclarecimento da matéria, levando em consideração a 
matéria e as provas oferecidas. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Extingui o processo sem julgamento do 
mérito por meio do despacho de fls. 186/187,  por impossibilidade jurídica do pedido, e 
com base no art. 30, § 1º, II, do Regimento Interno deste Tribunal. 
Evidente, portanto, que o recurso cabível contra esta decisão é o de agravo regimental e 
não o de embargos declaratórios, nos termos do art. 228, § 1º, do RI. 
Exercendo o juízo de admissibilidade do presente recurso, entendo que deva ser o 
mesmo julgado como agravo regimental e não como embargos declaratórios, adotando, 
aqui, o princípio da fungibilidade. 
E assim penso em face das decisões a seguir mencionadas: 
"Em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, recebem-se os embargos 
declaratórios como agravo regimental" (STJ-2ª Turma, REsp 18.612-0-SP-EDcl, Rel. Min. 
José de Jesus Filho, j. 16.6.93, conheceram do recurso como agravo regimental e 
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negaram provimento, v.u., DJU 2.8.93, p. 14.231, 1ª col, em.). No mesmo sentido: STJ-3ª 
Turma, Ag. 20.268-3-SP-EDcl, Rel. Min. Dias Trindade, j. 19.5.92, negaram provimento, 
maioria, DJU 22.6.92, p. 9.757, 1ª col, em., in Código de Processo Civil e Legislação 
Processual em Vigor - Theotonio Negrão, Malheiros Editores, 25ª ed., ano 1994, p. 1165. 
Constato, ainda, que o prazo de cinco dias para a interposição do agravo regimental foi 
respeitado, sendo, no caso, coincidente com o prazo dos embargos de declaração. 
Conheço do recurso como agravo regimental. 
O despacho vergastado encontra-se lavrado nos seguintes termos: 
"Trata-se de medida cautelar incidental, interposta por Orlando Pereira da Costa contra o 
INCRA, objetivando dar efeito suspensivo à sentença prolatada pelo MM. Juiz da 5ª Vara 
Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, nos autos de uma ação de atentado, que lhe 
promoveu a autarquia acima mencionada. 
Requer, ainda, em liminar, que seja determinado ao Oficial de Registro do Cartório de 
Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Bezerros - PE, à margem da Matrícula R.2-1.670, 
Livro 2-J, fls. 22, a inscrição da parte conclusiva da sentença proferida nos autos da Ação 
Ordinária nº 00.0003042-2, que, atualmente, encontra-se neste Tribunal, em sede de 
recurso de apelação. 
Após uma leitura acurada da petição inicial, verifico que a presente medida cautelar 
incidental foi interposta como ação acessória à Ação Ordinária 00.0003042-2, que, neste 
Tribunal, foi distribuída como AC nº 75.241-PE. 
Observo, contudo, que o requerente pretende, com esta medida liminar, obter efeito 
suspensivo a julgado em uma ação de atentado contra ele proposta pelo ora requerido, 
que, de acordo com o que se deduz da exordial, encontra-se em fase de execução no 
Juízo a quo. 
Não vislumbro, pois,  como acatar o pedido do autor desta ação. 
A um, porque a ação cautelar não se presta a atacar, diretamente, sentença contra a qual 
não foi interposto recurso algum.  
A dois, porque, na presente ação, embora tenha o requerente narrado, de modo 
exaustivo, os fatos que deram origem ao seu litígio com o INCRA, não demonstrou em 
que possa essa autarquia causar ao seu direito lesão grave e de difícil reparação, nos 
termos do que estabelece o art. 798 do CPC. 
A três, porque o requerente pretende que lhe seja reconhecida, desde já, a transferência 
de propriedade de imóvel, com o respectivo registro em cartório, quando, na realidade, a 
matéria ainda se encontra sub judice. 
Assim ocorrendo, extingo o presente processo, nos termos do art. 267, VI, do CPC, e art. 
30, § 1º, II, do Reg. Interno deste Egrégio Tribunal" (fls. 186/187). 
Inconformado com o r. despacho, interpõe o autor os presentes embargos declaratórios, 
ora recebidos como  agravo regimental, alegando, em síntese, que:  
a) ao ver ser-lhe negado seguimento ao recurso de apelação cível interposto contra a 
sentença proferida na mencionada ação de atentado pelo Juízo a quo, que lhe fora 
movida pelo INCRA, logo o requerente ali fez adentrar o competente agravo de 
instrumento, que depois fora protocolado neste Egrégio TRF, na data de 05.04.95, dando 
origem aos autos AG 4.188-PE, que vieram a mim distribuídos, em 31.05.95, por 
dependência e prevenção, daí não ser verdadeira a alegação constante no despacho 
guerreado de que "aquela ação de atentado encontra-se em fase de execução no Juízo a 
quo ..."; 
A assertiva do agravante não contraria o raciocínio explicitado no despacho. Primeiro, 
porque inexiste qualquer prova nos autos, até a prolação do despacho, de que houvera 
recurso à sentença proferida na ação de atentado. Não tem o Relator obrigação de 
pesquisar as ações ou recursos de interesse da parte. A análise do Juiz está adstrita aos 
autos do processo. Se existem informações deficientes não cabe ao Juiz supri-las motu 
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próprio. 
Em segundo, este Relator, muito embora tenha recebido os autos do Agravo de 
Instrumento de nº 4.188-PE, remeteu-os incontinenti à Presidência para fins de 
redistribuição, porque a AC nº 8.534-PE havia sido julgada pela 2ª Turma, sendo que, no 
exercício da Vice-Presidência, passei a integrar a 3ª Turma, ficando impossibilitado de 
apreciar o agravo, por força do Regimento Interno. 
Aduz, ainda, o embargante que, sendo a ação de atentado de procedimento cautelar, 
sempre dependente da ação principal e tendo este Relator sido o Relator no julgamento 
da primeira apelação, onde foi determinada uma nova apreciação e decisão pelo Juízo a 
quo, voltando a apelação sob o nº 75.241-PE para exame por parte deste Relator, seria 
exatamente nesses processos que se encontrariam estampadas todas as provas a 
demonstrar que o ora requerente teria cumprido todas as exigências do INCRA. Conclui, 
por outro lado, dizendo que está provado nos autos que se encontra em meu poder toda a 
situação narrada. 
Como se vê, pretende o agravante, tecendo considerações de mérito, estender o 
conhecimento da matéria sub judice à existência de outros autos sob a minha relatoria. 
Impõe-se repetir que o exame do caso está adstrito à notícia contida nos autos. 
Diz o agravante, por fim, que não é fácil entender a alegação de que o "requerente não 
demonstrou em que possa essa autarquia causar ao seu direito lesão grave e de difícil 
reparação..." 
Para sedimentar o argumento, manifesta que esse Relator mudou bruscamente a linha de 
raciocínio, quando, pronunciando-se sobre a mesma matéria, acolhia a existência do 
interesse de agir e da possibilidade jurídica do pedido. 
Tal alegação apenas reforça o entendimento do despacho de fls., ora vergastado. 
Com efeito, naquela oportunidade, este Relator afastou a preliminar de carência de ação 
suscitada pelo INCRA, por encontrar presentes a legitimidade do autor, o seu interesse de 
agir e a possibilidade jurídica do pedido. 
No entanto, naquela mesma oportunidade, não vislumbrou o periculum in mora, aspecto 
não considerado pelo ora agravante, sendo indiscutível que a lesão ou prejuízo 
irreparável situa-se neste elemento. Daí, inteiramente equivocado o agravante ao alegar 
"mudança brusca na linha de raciocínio" deste Relator. 
A propósito, continuo não vislumbrando o periculum in mora, nos moldes do art. 798 do 
CPC. 
Demais disto, toda a matéria de mérito haverá de ser discutida no momento oportuno, 
quando do julgamento da apelação, não encontrando âmbito para maior aprofudamento 
em sede de agravo regimental, sendo, assim, estranha ao objeto deste recurso, 
notadamente quando o mesmo se encontra formulado como se fossem embargos de 
declaração, o que dificulta o seu exame. 
Isto posto, não vendo, pois, como reformar a minha decisão de fls. 186/187, nego 
provimento ao presente recurso.  
É como voto. 
 

EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 25.847-PE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Embargante: FAZENDA NACIONAL 
Embargada: MACRO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. 
Advogado: DR. CARLOS ALBERTO AQUINO OLIVEIRA (EMBDA.) 
 
EMENTA 
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Processual Civil e Tributário. Embargos Infringentes. FINSOCIAL. Medida Cautelar. 
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Certidão descritiva do débito. 
Admissibilidade. 
- É possível suspender a exigibilidade do crédito tributário através de medida cautelar. 
- Suspensa a exigibilidade, é admissível, como decorrência, a concessão de certidão 
positiva com efeito negativo, à inteligência do artigo 206 do Código Tributário Nacional. 
- Embargos improvidos. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes na AC nº 25847-PE, 
em que são partes as acima mencionadas, acorda o Pleno do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região, à unanimidade, negar provimento aos embargos, nos termos do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 22 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: A Fazenda Nacional opõe embargos 
infringentes contra o acórdão que, por maioria, deu parcial provimento à apelação 
interposta por Macro Engenharia e Planejamento Ltda., concedendo-lhe certidão 
descritiva de débito com efeito negativo. 
Recebidos os embargos, vieram-me conclusos por distribuição. 
Peço a inclusão do feito em pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Em análise do voto proferido na 
apelação pelo então Juiz Relator, vislumbra-se assentar o seu pensamento em que "a 
certidão em questão só pode ser expedida quando satisfeito o crédito tributário, ou 
suspensa a sua exigibilidade, por qualquer das formas capituladas no art. 151 do CTN, ou 
ainda estando a dívida em fase de cobrança judicial, garantida por penhora". 
Pondera o Julgador, em sua explanação, que a autora "não satisfez a obrigação 
tributária", "também não provou a ocorrência de nenhuma das hipóteses que 
suspenderiam a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, CTN)", e ainda que "não há 
notícia nos autos que induzam a existência de processo de execução fiscal com 
efetivação de penhora"; por isso, confirmando a decisão monocrática, nega provimento à 
apelação. 
Todavia, com a licença do preclaro Relator, curvo-me perante as considerações 
esposadas no voto vencedor, por entender que o objeto pretendido pela medida cautelar 
intentada pela ora embargada  constituiu-se, sem dúvida, na suspensão da exigibilidade 
do crédito tributário, havendo o autor pedido uma decorrência dessa suspensão, que é a 
concessão de uma certidão. 
Sendo a medida cautelar meio hábil para suspender a exigibilidade do crédito tributário, 
como pacificamente assente em nossos Tribunais, bem decidiu a Primeira Turma desta 
Egrégia Corte, dando provimento à apelação da ora embargada; parcial, no entanto, uma 
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vez que se não pode expedir certidão negativa de débito quando pendente uma dívida 
para com o Fisco. Acertadamente, pois, determinou-se a concessão de certidão positiva 
com efeito negativo, isto é, uma certidão descritiva do débito. 
Assim, suspensa a exigibilidade do crédito tributário em razão da medida cautelar, é 
admissível, como decorrência, a concessão de certidão positiva com efeito negativo, à 
inteligência do artigo 206 do Código Tributário Nacional. 
Diante do exposto, nego provimento aos embargos. 
É como voto. 
 

EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 45.241-RN  

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Embargantes: BANCO BRADESCO S/A E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF 
Embargados MARIA REGINA COELE DE NEGREIROS BEZERRA E OUTROS 
Advogados: DRS. ANA RAQUEL ARAÚJO CAVALCANTE E OUTROS E CARLOS 

ALBERTO R. DE CASTRO E SILVA e OUTROS (EMBTES.) E  
NOEL PINHEIRO E OUTROS (EMBDOS.) 

 
EMENTA 

Embargos Infringentes. Sistema Financeiro da Habitação. Prestações da casa própria. 
Plano de Equivalência Salarial - PES. Plano de Atualização Misto - PAM. 
- Hipótese em que inexiste nos autos prova de ter a assinatura do contrato entre 
mutuários e mutuante se motivado em vício de consentimento. Validade da adoção do 
PAM (Plano de Atualização Misto), expressamente eleito, ausente qualquer referência 
contratual ao PES (Plano de Equivalência Salarial). 
- Provimento, no particular, dos embargos apresentados pelo BRADESCO. 
- Não conhecimento dos embargos oferecidos pela CEF, que, não tendo sido 
sucumbente, não apelou, e por isso nada se decidiu no acórdão a seu respeito. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, não conhecer dos embargos da CEF e dar provimento aos embargos do 
BRADESCO, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 8 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Os autores ajuizaram ação ordinária contra o Banco 
Bradesco S/A, BACEN e CEF, visando à revisão de cláusulas contratuais do 
financiamento da casa própria. 
A r. sentença declarou extinto o feito em relação ao BACEN, e nula a cláusula de reajuste 
das prestações do contrato de mútuo firmado com o BRADESCO S/A pelo Plano de 
Atualização Misto (PAM), determinando-se a observância do Plano de Equivalência 
Salarial (PES), reajustando-se as prestações no mesmo percentual e periodicidade da 
categoria profissional do mutuário. 
Inconformados, apelaram o BRADESCO e os autores, na parte em que foram 
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condenados ao pagamento de honorários ao BACEN. 
A Col. 1ª Turma, por maioria, negou provimento à apelação do BRADESCO  e deu 
provimento à apelação dos autores, vencido o em. Juiz Ridalvo Costa, que deu 
provimento à apelação do BRADESCO  e negou provimento à apelação dos autores. 
Inconformado, o BRADESCO interpõe os presentes embargos infringentes, pedindo a 
prevalência do voto vencido.  Argumenta, em síntese, que se trata de contratos 
celebrados após a vigência do Decreto-lei nº 2.349, de 29.07.87, de valores superiores a 
2.500 OTNs, sem cobertura pelo FCVS e que o Plano de Atualização Misto não encontra 
óbice legal. 
A CEF pede a reforma do acórdão por entender que a parte legitimada para a causa seria 
a União, tendo em vista que cabe ao Conselho Monetário Nacional o exercício das 
atribuições do extinto BNH, nos termos do art. 7º do Decreto-lei nº 2.291/86. Ajuizou 
também recurso especial que se acha nos autos às fls. 232/240. 
Admitidos os embargos, foi-me o feito distribuído. Os embargados não responderam. 
Maria Regina Coele de Negreiros Bezerra e outros celebraram transação com o 
BRADESCO pondo fim ao litígio, adotando o PES/CP, prevendo-se que o credor 
redefinirá o valor do encargo mensal para a fase de prorrogação em função do saldo 
devedor remanescente, por ocasião do vencimento da última prestação do contrato 
original. O acordo foi homologado pelo despacho de fls. 253. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Há dois recursos a serem examinados, 
interpostos pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco Bradesco S/A. 
Examino o primeiro. 
A r. sentença deixou de "impor qualquer verba sucumbencial à CEF por esta não ter 
praticado qualquer ato que tenha dado causa à presente ação, sendo necessária sua 
presença na lide em virtude de ser tal empresa a sucessora do BNH, e porque o contrato 
foi celebrado sob a égide do Sistema Financeiro de Habitação". 
Não foi sucumbente. Não apelou. Por isso nada se decidiu no acórdão a seu respeito.  
Em razão do exposto, não conheço do seu recurso. 
Passo ao exame do recurso interposto pelo Banco Bradesco S/A. 
Há vários aspectos a serem examinados. O primeiro diz respeito à licitude do uso do 
Plano de Atualização Misto (PAM). 
O litígio remanescente refere-se a contrato de compra e venda celebrado em 18.10.91, de 
valor superior a 2.500 OTNs,  após a vigência do Decreto-lei nº 2.349, de 29.07.87, cujos 
arts. 1º e 2º assim dispõem: 
"Art. 1º. Os contratos com mutuários finais do Sistema Financeiro da Habitação, firmados 
a partir da data da publicação do presente  Decreto-lei, somente  poderão conter cláusula 
de cobertura de resíduos dos saldos devedores, pelo Fundo de Compensação de 
Variações Salariais - FCVS, quando o valor do financiamento não exceder do limite, 
fixado para esse fim, pelo Conselho Monetário Nacional. 
Art. 2º. Nos contratos sem cláusula de cobertura pelo FCVS, os mutuários finais 
responderão pelos resíduos dos saldos devedores existentes, até sua final liquidação, na 
forma que for pactuada, observadas nas normas expedidas pelo Conselho Monetário  
Nacional". 
À luz de tais disposições legais, conclui-se que os mutuários cujos  contratos excedem o 
limite previsto em norma do Conselho Monetário Nacional estão  sujeitos ao pagamento 
total do valor pactuado. O resíduo apurado no final  do contrato será pago pelo mutuário. 
A regra legal foi editada em face da constatação de que o Fundo de Compensação de 
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Variações Salariais (FCVS) já não dispunha de recursos suficientes para atender à 
demanda, fruto dos subsídios concedidos ao longo do tempo. 
Ao regulamentar a norma legal suso-referida, o CMN emitiu a Resolução nº 1.361, de 
30.07.87, assim dispondo no item IV sobre as operações de financiamento superiores ao 
teto estabelecido: 
"a) sem cobertura do FCVS, sendo eventual saldo devedor ao final do prazo ajustado de 
responsabilidade do mutuário, devendo tais fatos, obrigatoriamente, constar de cláusula 
do respectivo contrato; 
b) renegociação, entre as partes, de eventual saldo devedor existente ao término do prazo 
ajustado, devendo o prazo máximo de renegociação constar no contrato original; 
c) contratação do Plano de Equivalência Salarial por Categoria Profissional, admitida a 
opção expressa do mutuário por outra modalidade de reajuste de prestação". 
Tais normas foram reeditadas com a Resolução nº 1.446, de 05.01.88, item VIII, alínea "c" 
(DOU de 06.01.88). 
Desse modo, os contratos com os mutuários finais do Sistema Financeiro de Habitação 
poderiam ser celebrados validamente pelo Sistema PES/CP, caso em que cláusula 
especial disporá quanto à absorção do resíduo apurado no final do contrato, ou outra 
forma contratual, como é o caso do Plano de Atualização Misto, em que no final do 
contrato ocorrerá o total pagamento das prestações. 
No caso em exame, foram celebrados dois contratos, havendo num deles transação pela 
qual os mutuários passaram a ter suas prestações reajustadas pelo PES/CP, prevendo-se 
o pagamento do saldo devedor remanescente em até 50% do prazo do contrato original, 
autorizando-se o credor a redefinir o encargo mensal para tal fase. 
Ao julgar procedente o pedido dos autores, o MM. Juiz a quo afastou a aplicação do 
contrato celebrado entre as partes, sem estabelecer normas quanto à execução da nova 
modalidade imposta ao réu, ora embargante. Segundo o ilustre Sentenciante, os autores 
teriam sido induzidos ao entendimento de que as suas prestações acompanhariam as 
variações salariais. 
O único depoimento tomado foi o da autora, Dra. Délia Maria dos Santos Fernandes, 
Promotora de Justiça. Foi taxativa em reconhecer  "que o representante da Construtora 
Norte Brasil afirmou para a depoente que, embora não fosse, na realidade, pelo Plano de 
Equivalência Salarial, seria mais vantajoso celebrar aquele contrato" (fls. 126). 
Aliás, a leitura deixa claro que a autora atribui os equívocos no negócio realizado à 
construtora, a quem pagou 70%, prevendo-se a devolução dos valores sem correção e 
ainda decrescidos de multa. 
O ilustre Sentenciante faz referência a depoimentos  de Manoel Flávio de Brito e do 
Promotor Público Pedro Avelino Neto, tomando-os como base para formação do seu 
convencimento. Procurei localizá-los. Verifiquei que não se encontram nos autos. Na 
verdade, na audiência de instrução e julgamento somente foi tomado o depoimento da 
autora remanescente, que  remete a responsabilidade para os possíveis equívocos na 
celebração do seu contrato à Construtora Norte Brasil e não ao BRADESCO. 
Embora se cuide de contrato de adesão, foi livremente celebrado pelas partes. Não há 
qualquer prova que justifique a declaração de sua nulidade. Além disso, se tal ocorresse 
seria indispensável que se estipulassem novas regras para o contrato que viessem a 
substituir as normas previstas no instrumento original. 
Não merece qualquer reparo o voto do eminente Juiz Ridalvo Costa,  ao assim apreciar a 
espécie: 
"Ressalto que a avença foi firmada em 24.01.92, atinente a financiamento de imóvel com 
valor superior a 2.500 OTNs, com a adoção do Plano de Atualização Misto (PAM), como 
assegura o próprio autor (fls. 10, inicial), por força da cláusula quinta do contrato, que 
remete à fórmula do item 22 do Quadro Resumo que o integra: 
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'O(s) Comprador(es) opta(am) pelo plano de reajuste indicado no nº 22 do Quadro de 
Resumo'. 
O item 22, aplicado em conjugação com a cláusula 5ª, nada mais é do que a 
exteriorização do Plano de Atualização Misto (PAM), pouco importando a denominação 
específica. 
 Demais disto, não há no contrato qualquer referência do Plano de Equivalência Salarial 
(PES). 
O 'termo de adesão', na verdade, se reporta à opção já realizada, tendo por objetivo 
apenas a designação do mês para recomposição da prestação anual, em função do saldo 
devedor". 
Depois de citar precedente da Turma, S. Exa. conclui com brilhantismo: 
"Por outro lado, não entendo ter havido vício do consentimento. Não há elementos nos 
autos que me convençam da tese dos autores. 
 Depreende-se que eles anuíram com as condições dos contratos, firmando-os de próprio 
punho, tendo ciência da opção pelo critério de reajustamento das prestações segundo o 
PAM". 
Em face de tais considerações, não conheço dos embargos interpostos pela CEF e dou 
provimento aos embargos apresentados pelo Banco Bradesco S/A, para que prevaleça, 
no particular, o voto vencido. 
É como voto. 
 

EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 73.497-CE  

Relator O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Embargante: FAZENDA NACIONAL 
Embargada DIVEPEL-DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS PEIXOTO LTDA. 
Advogados: DRS. MANUEL LUÍS DA ROCHA NETO E OUTRO (EMBDA.) 
 
EMENTA 

Embargos Infringentes. Tributário e Constitucional. FINSOCIAL. Compensação. Lei nº 
8.383/91. COFINS. PIS. Possibilidade. 
1. Inconstitucionalidade declarada da alteração do FINSOCIAL, introduzida pela Lei nº 
7.698/88, art. 9º, e as subseqüentes modificações à alíquota. 
2. Quanto às contribuições que tenham a mesma destinação orçamentária, é cabível a 
compensação. 
3. Precedentes TRF 5ª Região. 
4. Embargos improvidos. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes na Apelação Cível nº 
73497-CE, em que são partes as acima mencionadas, acorda o Pleno do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar provimento aos embargos, nos 
termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 15 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
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RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: DIVEPEL - Distribuidora de Veículos Peixoto 
Ltda. ajuizou ação declaratória contra a União Federal (Fazenda Nacional), com o objetivo 
de que lhe fosse assegurado o direito à compensação dos valores pagos a título de 
FINSOCIAL, com o montante a ser pago a título de CONFINS e PIS. 
Julgada procedente no Juízo monocrático, subiram os presentes autos a esta Egrégia 
Corte em razão do duplo grau obrigatório e por apelação voluntária. 
A colenda 2ª Turma, por maioria de votos, negou provimento aos recursos. 
Irresignada, a Fazenda Nacional opôs os presentes embargos infringentes. 
Recebidos os embargos, foram-me distribuídos. 
Apresentada impugnação pela parte embargada. 
Dispenso a revisão e peço a inclusão do feito na pauta de julgamentos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Cuida-se de embargos infringentes 
interpostos contra acórdão que considerou indevida a cobrança do FINSOCIAL além de 
0,5%, condenando a União Federal a compensar aqueles valores com o montante a ser 
pago a título de COFINS e PIS. 
É certo que o Excelso Pretório somente se manifestou sobre a inconstitucionalidade da 
majoração do FINSOCIAL através da via recursal, não produzindo essa decisão, assim, 
efeito erga omnes, enquanto não suspensa a execução das leis pelo Senado. Contudo, 
deve ser levado em consideração que a decisão daquela Suprema Corte constitui valioso 
precedente, que, por certo, irá orientar as decisões dos demais órgãos do Judiciário. A 
referida decisão, aliás, não discrepa do entendimento esposado há muito por este 
Tribunal, pelo que fica evidenciado ser indevido o valor pago de FINSOCIAL em 
desconformidade com essas decisões. 
Quanto à compensação do FINSOCIAL com a COFINS e o PIS, como se tem admitido 
nesta Corte, tributos da mesma espécie, para efeito de compensação, são aqueles que 
têm a mesma destinação, como, no caso, a seguridade social. Esse raciocínio se justifica 
para evitar distorções de destinação. Assim, em exemplo dado pelo nosso ilustre par, o 
Juiz Hugo Machado, impossível seria a compensação entre imposto de renda e imposto 
de importação, porquanto do primeiro participam Estados e Municípios, enquanto o 
produto do segundo é destinado exclusivamente à União. 
No caso em tela, a seguridade social é a destinatária das exações. Não existe óbice, 
assim, à pleiteada compensação.  Diante do exposto, nego provimento aos embargos. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 534-PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Impetrante: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 6ª VARA-PE 
Paciente: HORÁCIO BERNARDES NETO 
 
EMENTA 

Habeas Corpus. Ação Penal. Trancamento. Conduta delitiva inexistente. 
- Admite-se, excepcionalmente, a utilização de habeas corpus para trancamento de ação 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

penal quando o fato é atípico, ou se notória a impossibilidade de imputar-se ao indiciado 
conduta delitiva. 
- Sendo o ato praticado pelo paciente de mero exercício profissional, o constrangimento 
imposto é injustificado. 
- Ordem concedida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, conceder a ordem, 
na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 8 de fevereiro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Trata-se de habeas corpus impetrado com o 
objetivo de trancar ação penal movida pelo Ministério Público contra o paciente Horácio 
Bernardes Neto, pela prática do crime previsto no art. 22, caput e parágrafo único, da Lei 
nº 7.492/86, combinado com o artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90, cumulados com os 
artigos 29 e 69 do Código Penal. 
O paciente foi denunciado, juntamente com dirigentes da LTUR-Turismo e Viagem Ltda., 
os quais efetuaram pagamentos com recursos estranhos à contabilidade, em moeda 
nacional e estrangeira; deixaram de contabilizar receitas e, ainda, constatou-se possuírem 
depósitos bancários à margem da escrituração. 
O paciente, na qualidade de advogado da LTUR-Turismo e Viagem Ltda., assinou 
alteração contratual na qual esta transfere 99% (noventa e nove por cento) do capital para 
a Connex Consultants S.A., passando, o mesmo, a ser o representante legal desta última. 
Alegou a impetrante que o paciente apenas cumpriu o mandato que lhe foi outorgado, 
representando um dos denunciados na ação penal, Karlheinz Kogel, na assinatura de 
algumas alterações contratuais, sendo a sua atuação restrita àquela que estava prevista 
na procuração. 
Sendo solicitadas informações, entendeu o Juiz que recebeu a denúncia, em primeiro 
exame de admissibilidade, que considerou a atuação não advocatícia do paciente com 
relação a um negócio que se reputou fraudulento. 
Deferi a liminar requerida para suspender o interrogatório do paciente até final julgamento 
do presente habeas corpus. 
O Ministério Público Federal opinou pela concessão da ordem, ao fundamento de que o 
ato exercido pelo paciente consiste apenas em simples exercício da advocacia, posto que 
a assinatura de alterações contratuais não configura crime. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): O paciente foi indiciado nas penas do art. 
22, caput e parágrafo único da Lei nº 7.492/86, combinado com o artigo 1º, inciso II, da 
Lei nº 8.137/90, cumulados com os artigos 29 e 69 do Código Penal. 
O trancamento de ação penal mediante habeas corpus é fato extraordinário, que ocorre 
quando o fato é atípico, ou se notória a impossibilidade de imputar-se ao indiciado 
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conduta delitiva, ou, ainda, quando manifesta a ausência de justa causa para a denúncia. 
Vê-se, realmente, na denúncia, cuja cópia demora às fls. 15/20 dos autos, que a 
imputação feita ao paciente consiste 
simplesmente em haver representado o denunciado Karlheinz Kogel no ato de alteração 
contratual da empresa LTUR, transferindo sua participação naquela para outra empresa 
do mesmo. 
O ato da transferência da participação no capital social de uma empresa não está 
apontado na denúncia como crime. Nem cabe no tipo definido no art. 1º, inciso II, da Lei 
nº 8.137/90, nem no do art. 22, caput e parágrafo único, da Lei nº 7.492/86. 
Tal fato, ainda que verdadeiro, não caracteriza nenhum crime, sendo, inclusive, prevista 
no anterior Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 4.215/63) e no atual 
Regimento dos Advogados (Lei nº 8.906/94) a participação obrigatória de advogado na 
assinatura de atos constitutivos de sociedades sujeitos a registro. 
Conforme opina o Representante do Ministério Público Federal, "...o fato tido como 
criminoso, da autoria do paciente, narrado na denúncia, em tese, não constitui crime, 
mas, tão-somente, o pleno exercício da advocacia". Continuando o parecer, o 
Representante do Ministério Público assim conclui seu pensamento: "Com efeito, não há 
que se dar prosseguimento à ação penal com relação ao paciente, uma vez que as 
provas carreadas aos autos deixam nítida a atuação do mesmo apenas como profissional 
do Direito no exercício regular de suas funções". 
Realmente, sendo o ato praticado pelo paciente de mero exercício profissional, não se 
enquadrando em nenhuma conduta considerada criminosa, a continuação da ação penal 
expõe o denunciado a constrangimento realmente injustificado. 
Verificamos na jurisprudência alguns julgados similares, que receberam as seguintes 
ementas: 
"EMENTA: Habeas Corpus. Ação Penal. Trancamento. Falta de justa causa por não 
descrever, a denúncia, ainda que de forma sintética, qualquer fato ou circunstância, in 
thesi caracterizador de crime. 
- Ordem concedida". 
(Habeas Corpus nº 0117932-4-PI, 3ª Turma do TRF 1ª Região, Rel. Juiz Fernando 
Gonçalves, dec. unânime, julg. 09.11.92, DJ 19.11.92, p. 38222). 
"EMENTA: Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Ausência de justa causa. 
Trancamento da Ação Penal. Descabimento. 
1 - Já decidiu o STJ que 'a fundamentação de inexistência de justa causa não se presta a 
concessão do remédio heróico, a não ser quando se verifica, a prima facie, que não se 
configura o envolvimento do acusado no fato delituoso,  independentemente de 
apreciação de provas capazes de se produzirem somente no decorrer da instrução 
criminal'. 
2 - Recurso a que se nega provimento". 
(RHC nº 3514-SP, 6ª Turma do STJ, Rel. Ministro Anselmo Santiago, dec. unânime, julg. 
26.09.94, DJ 06.03.95, p. 4389. 
Pelo exposto, concedo a ordem. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 607-CE  

Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Impetrantes DRS. JOSÉ CÂNDIDO LUSTOSA BITTENCOURT DE  ALBUQUERQUE E 

OUTROS 
Impetrado: DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL - BEL. CARLOS FERNANDO 
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RODRIGUES PAIM 
Paciente: ESMERINO DE OLIVEIRA ARRUDA COELHO 
 
EMENTA 

Processual Penal. Habeas Corpus. Autoridade coatora. Competência. Decisão proferida 
pelo Tribunal de Contas da União. Eficácia na esfera penal. 
1. Cuidando-se de inquérito policial deflagrado por decorrência de requisição de membro 
do Ministério Público Federal, autoridade coatora é o Procurador da República que 
praticou o ato requisitório. Competência, por força de disposição regimental, das Turmas 
do Tribunal Regional Federal para apreciar e decidir ordem de habeas corpus que tenha 
por fim trancar o inquérito em curso. Inteligência do artigo 108, I, "d", da Constituição 
Federal. 
2. Ao exercitar as competências outorgadas nos incisos II e VI do artigo 71 da vigente 
Carta Política, o Tribunal de Contas da União exerce jurisdição própria, decidindo, em 
definitivo, sobre a sorte dos responsáveis pela aplicação dos bens e valores públicos. 
3. Caso em que o colendo Tribunal de Contas da União decidiu, em definitivo, sobre as 
contas apresentadas por ordenador de despesas públicas, em relação a convênio firmado 
entre o Município de Granja e o Departamento Nacional de Obras contra as Secas - 
DNOCS. 
4. Aprovadas aquelas, sem restrições de qualquer ordem, resta destituída de justa causa 
a investigação policial requisitada pelo membro do Parquet da União. 
 
ACÓRDÃO  

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, entre as partes acima identificadas, 
decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, 
reconhecer a competência da Turma para apreciar o pedido, vencido o eminente Juiz 
Petrúcio Ferreira e, no mérito, à unanimidade, conceder a ordem, 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, 30 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 
 
RELATÓRIO  

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Trata-se de habeas corpus impetrado com o fim 
de trancar inquérito policial instaurado por requisição de Procurador da República, a fim 
de apurar possíveis irregularidades cometidas pelo paciente, no tocante a desvios e má 
aplicação de verbas públicas na construção da barragem Paula Pessoa, no Município de 
Granja-CE.   
Em informações, a digna autoridade presidente do referido inquérito afirma haver, em 
tese, irregularidades que caracterizariam infrações penais.   
O Juízo a quo julgou-se incompetente para conhecer do writ, remetendo o processo a 
esta Corte.   
O Ministério Público Regional pronunciou-se às fls., opinando pela concessão da ordem 
postulada.   
É o relatório. 
 
VOTO  
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O JUIZ GERALDO APOLIANO (RELATOR): Cuida-se de habeas corpus no qual se 
objetiva o trancamento do Inquérito Policial nº 2-914/94, por ausência de justa causa para 
o seu prosseguimento.  
Analiso, ab initio, a questão relativa à competência para apreciação e julgamento do 
presente writ, tendo em vista a questão suscitada no lúcido parecer de fls., subscrito pelo 
Doutor Eduardo Antônio Dantas Nobre, digno Procurador Regional da República.  
A esse propósito, anoto que a requisição para instauração do inquérito policial foi 
subscrita por membro do Ministério Público; cuidando-se de requisição, caso em que à 
autoridade policial não sobejaria alternativa outra que não fosse a de fazer instaurar a 
investigação policial, estou certo de que parte legítima passiva para a ação de habeas 
corpus será, in casu, o ilustrado membro do Parquet, firmatório do ato requisitório.  
Sendo os membros do Ministério Público Federal processados e julgados pelos Tribunais 
Regionais Federais respectivos (art. 108, I, da CF/88), competirá, de conseqüência, aos 
TRFs a apreciação e julgamento de habeas corpus em que aquelas autoridades sejam 
apontadas coatoras (a competência é da Turma, a teor das disposições regimentais 
pertinentes).  
A Egrégia 3ª Turma desta Corte, ao julgar, em 17.08.95, o RHC nº 515-CE, Relator o 
eminente Juiz Ridalvo Costa, enveredou por esse caminho, consoante ressai da seguinte 
EMENTA 
"Processual Penal. Habeas Corpus. Trancamento de inquérito policial. Requisição 
ministerial. 
- Quando o Ministério Público requisita a instauração de inquérito policial, assume a 
condição de autoridade coatora, para fins de habeas corpus. 
- O julgamento de ordem de habeas corpus contra Procurador da República compete aos 
Tribunais Regionais Federais (art. 108, I, "a" - CF/88)". 
Para tanto, aquele insigne Relator tomou como base decisões prolatadas pelos colendos 
STF e STJ, cuja ementas faço transcrever a seguir: 
"EMENTA: Penal. Processual. Membro do Ministério Público Estadual a quem se imputa 
coação ilegal reparável por habeas corpus. Competência para julgar o pedido. Recurso. 
1. Estabelecendo a Constituição Estadual que compete ao Tribunal de Justiça julgar, nos 
crimes comuns e nos de responsabilidade, os membros do Ministério Público, o que não 
fere a competência da União para legislar sobre direito processual, cabe, por conseguinte, 
à Corte Estadual julgar os HABEAS CORPUS em que se imputa coação ilegal a Promotor 
de Justiça Estadual. 
2. Recurso conhecido e provido". 
(STJ, RHC nº 3990-94/SP, Rel. Min. Edson Vidigal). 
"Recurso extraordinário. Competência. Habeas Corpus instaurado por Delegado de 
Polícia em virtude de requisição do Ministério Público Estadual.  
2. Caracterização do Promotor de Justiça como autoridade coatora. Constituição, art. 129, 
VIII. Controle externo da atividade policial (CF, art. 129, VII).  
3. Competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar, originariamente, nos 
crimes comuns e de responsabilidade, os membros do Ministério Público, ressalvada a 
competência da Justiça Eleitoral (CF, art. 96, III).  
4. Em se tratando de Juiz de Direito ou Promotor de Justiça, diante do art. 96, III, da 
Constituição, o habeas corpus requerido contra ato de qualquer dessas autoridades há de 
ser processado e julgado, originariamente, no Tribunal de Justiça.  
5. Recurso extraordinário conhecido e provido para afirmar a competência do Tribunal de 
Justiça do Estado, a fim de que prossiga no julgamento do habeas corpus". 
(STF, 2ª Turma, RE nº 188984-5/SP, Rel. Min. Neri da Silveira, julg. em 05.06.95, DJ de 
30.06.95, p. 20522). Em fundamentando o seu voto, o eminente Juiz Ridalvo Costa assim 
se pronunciou, verbis: 
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"Como se observa, o fundamento central do julgamento supremo não foi a regra de 
competência estabelecida na Constituição Estadual, que poderá atribuir ao Tribunal 
competência para julgar coação ilegal exercida pelo Promotor de Justiça, mas o art. 96, 
III, da Constituição Federal, posto que se aos Tribunais de Justiça é conferida a 
competência para julgar os Promotores de Justiça, nos crimes comuns e de 
responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, o habeas corpus 
requerido contra aquelas autoridades também competirá ao Tribunal de Justiça. 
Os Procuradores da República, nos crimes comuns e de responsabilidade, respondem 
perante os Tribunais Regionais Federais, art. 108, I, letra "a", da Constituição Federal. A 
esses órgãos judiciários também competirá, pelas mesmas razões, o julgamento de 
habeas corpus impetrado contra Procurador da República".  
Não vejo razão para divergir do posicionamento acima esposado, posto que em harmonia 
com os entendimentos das mais altas Cortes de Justiça pátrias.  
Quanto ao mérito da questão, ou seja, o trancamento do inquérito policial instaurado, 
adoto como razão de decidir os fundamentos apresentados no douto Parecer nº 504/96, 
às fls. 54/58. Ei-los: 
"... a decisão emanada do Egrégio Tribunal de Contas da União, concluindo pela regular 
execução do convênio e determinando o arquivamento do "Relatório de Levantamento de 
Auditoria - Área Convênios", afasta, de forma terminante, a justa causa para o 
prosseguimento das investigações.  
É que o Tribunal de Contas da União, quando aprecia as contas apresentadas pelos 
exercentes do Poder Executivo (CF, art. 71, I), nos níveis Federal, Estadual e Municipal, 
emitindo, a respeito delas, parecer prévio, pratica ato meramente opinativo e, por isso, 
destituído de eficiência para decidir, em definitivo, sobre a lisura da conduta adotada 
pelos responsáveis. 
Todavia, quando julga as contas dos administradores e demais responsáveis por bens, 
valores e dinheiros públicos, ou fiscaliza a aplicação de recursos repassados aos Estados 
e Municípios, mediante convênio, levando a efeito, assim, os cometimentos outorgados 
pelo art. 71, II e VI, da Constituição Federal, esse órgão (Tribunal de Contas da União) 
atua no exercício de jurisdição própria, decidindo, em definitivo, a respeito dos atos 
praticados pelos ordenadores da despesa pública, como, aliás, decidiu o Colendo Tribunal 
Superior Eleitoral, à oportunidade do julgamento dos Embargos de Declaração em 
Recurso sob nº 10851 - MA, cuja relatoria coube ao eminente Ministro Carlos Mário da 
Silva Velloso (cfr. in DJU, Seção I, 27.11.92, p. 22.329). 
Pois bem: como restou remarcado no subitem "12", o Tribunal de Contas da União 
aprovou, sem restrições, as contas relativas ao convênio com sede nos autos, que lhe 
foram levadas pelo paciente, desincumbindo-se, portanto, da atribuição prevista no art. 
71, VI, da Lex Legum (fls. 29). 
Frise-se: como a palavra da Corte de Contas, na hipótese focalizada, exsurge sob o 
timbre da definitividade, e como o ilícito administrativo é um minus em relação ao ilícito 
penal, afigura-se destituída de justa causa a investigação requisitada pelo Parquet".  
Razões para dissentir dessa conclusão, não as antevejo; por isso, esforçado nesses 
fundamentos, concedo a ordem requerida para trancar o inquérito policial instaurado.  
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 47.727-PE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Impetrante: USINA CENTRAL BARREIROS S/A 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 10ª VARA-PE 
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Advogados: DRS. LUCIANO  CALDAS  PEREIRA  DE  CARVALHO  E OUTROS (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Tributário. Imposto de Exportação. Açúcar. Fato gerador. Registro de venda junto ao 
Siscomex. Alíquota. Majoração. Resoluções do CMN nºs 2.112/94 e 2.136/94. 
Irretroatividade  tributária. Segurança jurídica. Negócio jurídico anteriormente  firmado. 
Direito adquirido. Segurança concedida. 
- A aplicação de ato normativo, editado posteriormente ao registro junto ao SISCOMEX 
das operações relativas à exportação, fere o direito adquirido e o princípio da 
irretroatividade, constitucionalmente assegurados. 
- Segurança concedida.   
    
ACÓRDÃO    

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 47727-PE, em 
que são partes as acima mencionadas, acorda o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região,  à unanimidade, conceder a segurança, nos termos do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei.    
Recife, 22 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente                          
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator     
      
RELATÓRIO    

O SENHOR JUIZ  FRANCISCO  FALCÃO: Cuidam os autos  de mandado de segurança 
impetrado pela Usina Central Barreiros S/A contra o Juízo da 10ª Vara Federal em 
Pernambuco, visando a que seja reconsiderado o despacho que indeferiu a liminar,  que 
fora negada pela instância inferior, assim como espera que o MM. Juiz a quo se abstenha 
de exigir o imposto de exportação, relativo às mercadorias objeto das vendas, descritas 
no Mandado de Segurança nº 95.0001248-0.   
O MM. Juiz a quo denegou a segurança.    
A impetrante interpôs agravo de instrumento visando  a suspender a decisão do Juiz 
monocrático.  Tal recurso, porém, não dispõe de efeito suspensivo,  o que levou a mesma 
a impetrar mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Juiz Federal da 
10ª Vara em Pernambuco.    
Liminar deferida.     
Parecer ministerial às fls.91/95, opinando pela denegação da segurança.    
Subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por força de distribuição.    
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento.   É o relatório.    
 
VOTO    

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Cuida-se de mandado de segurança 
impetrado pela Usina Central Barreiros S/A, ante o pleito de ver assegurada a conclusão 
de operações de venda de açúcar para o exterior, objeto de registro no SISCOMEX, 
independentemente do pagamento do imposto de exportação, tendo em vista o 
incabimento do caráter retroativo atribuido às Resoluções nºs 2.112/94 e 2.136/94 do 
Conselho Monetário Nacional, expedidas posteriormente à celebração do referido negócio 
jurídico. Inicialmente, no que se refere à identificação do fato gerador do imposto de 
exportação, saliento para o disposto no art. 1º , § 1º, Decreto-lei nº 1.578/77, 
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transcrevendo-o in verbis: 
"Art. 1º - O imposto sobre a exportação para o estrangeiro, de produto nacional ou 
nacionalizado, tem como fato gerador a saída deste do Território Nacional. 
§ 1º - Considera-se ocorrido o fato gerador no momento da expedição da guia de 
exportação ou documento equivalente".  
No caso em tela, as referidas operações de exportação de açúcar foram comunicadas e 
registradas, previamente, junto ao SISCOMEX, através de Registros e Comunicações de 
Vendas (RV), os quais equiparam-se à guia de exportação para efeito de configuração do 
fato gerador do IE, nos termos do artigo 6º, § 1º, do Decreto nº 660/92, o qual dispõe: 
"Art. 6º -  As informações relativas às operações de comércio exterior, necessárias ao 
exercício das atividades referidas no art. 2º, serão processadas exclusivamente por 
intermédio do SISCOMEX, a partir da data de sua implantação. 
§ 1º -  Para todos os fins e efeitos legais, os registros informatizados das operações de 
exportação no SISCOMEX equivalem à guia de exportação, à declaração de exportação, 
ao documento especial de exportação, à guia de importação e à declaração de 
importação".     
Dessa forma, considero válida a especificação contida no § 1º do art. 1º do DL 1578/77, 
retrotranscrito, onde a expedição da guia de exportação ou documento equivalente (no 
caso, Registro de Venda, conforme o art. 6º, § 1º, do Dec. 660/92) representa o momento 
da saída da mercadoria para efeito de se caracterizar a exteriorização da exportação no 
mundo jurídico, protegendo-se, desse modo, o negócio jurídico perfeito.       No caso em 
tela, as operações de exportação do açúcar foram comunicadas ao SISCOMEX e tiveram 
seus registros informatizados antes da edição das mencionadas Resoluções. A incidência 
de alíquota majorada do IE sobre tais operações importaria em ofensa ao princípio de 
irretroatividade, nos termos do art. 150, inciso III, da CF/88.   
Outro aspecto a ser analisado diz respeito ao alcance das Resoluções do Banco Central 
do Brasil de nºs 2.112, de 14 de outubro de 1994, e 2.136, de 29 de dezembro de 1994, 
que alteraram a alíquota do imposto de exportação sobre os negócios jurídicos relativos à 
exportação de açúcar, firmados pela impetrante e compradores estrangeiros, antes da 
edição das referidas Resoluções.   
É importante frisar que a mudança na alíquota do IE durante a operação econômica de 
exportação do açúcar, em obediência ao chamado Plano Safra, violou o princípio da 
segurança jurídica, na medida em que consubstanciou-se em alteração das condições 
econômicas preestabelecidas para realização dos negócios jurídicos relativos à 
concretização do mencionado Plano governamental.   
Vale dizer que a impetrante, exercendo atividade privada, trabalha em cima de custos de 
produção, onde o percentual da alíquota do imposto incidente nas operações influi no 
resultado econômico perseguido. Assim, uma alteração nesse percentual, imposta 
unilateralmente pelo Estado, quando já firmadas as transações comerciais, prejudica 
sobremaneira a obediência ao planejamento exigido pelo próprio Governo.  
De qualquer forma, a Medida Provisória nº 1.064, editada em 27 de julho de 1995, dispôs, 
em seu art. 8º, in verbis: 
"Art. 8º - Ficam isentas do imposto sobre exportação as operações: 
I - amparadas em autorizações de produção de açúcar para o mercado externo, 
concedida a empresas localizadas na Região Norte/Nordeste pelo extinto Ministério da 
Integração Regional, e com embarques já autorizados para até 31 de agosto de 1995". 
No mesmo sentido, despacho do Ministério de Estado da Fazenda e da Ministra da 
Indústria e  Comércio e do Turismo, publicado no DOU de 03 de agosto de 1995, visando 
a edição da referida MP nº 1.064/95 e a identificação de excedentes exportáveis de 
açúcar, assim determinou: 
"I - Fica concedida isenção total do imposto de exportação em operações com açúcar 
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para as empresas identificadas no anexo à Portaria nº 302, de 1º de agosto de 1995, do 
Ministério da Indústria e Comércio e do Turismo, até os volumes indicados como 
destinados ao mercado externo para cada uma delas. 
II - Salvo decisão em contrário, conjunta destes dois Ministérios, a isenção ora concedida 
é válida para operações amparadas em Registros de Exportação, ou em documentos de 
efeito equivalente, válidos até as seguintes datas: 
- 31 de agosto de 1996, inclusive, para produto de empresas localizadas na Região 
Norte/Nordeste".  
Diante do exposto, concedo a segurança pleiteada, determinando que não seja exigido da 
impetrante o pagamento do imposto de exportação sobre as operações referidas na 
exordial, cujos registros junto ao SISCOMEX foram realizados anteriormente à edição das 
Resoluções do CMN nºs 2.112/94 e 2.136/94.   
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 49.055-PE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Impetrante: USINA PUMATY S/A 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VARA-PE 
Lit. pass.: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. EDGAR MOURY FERNANDES NETO E OUTROS (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança contra ato judicial. Suspensão dos efeitos da sentença até 
posterior apreciação pela instância ad quem. Sentença confirmada em sede de apelação. 
Perda de objeto. Art. 267, VI, CPC. 
- Perde o objeto a impetração que visava obter efeito suspensivo à sentença, tendo em 
vista o julgamento da apelação confirmando a sentença. 
- Processo extinto sem julgamento do mérito. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 49055-PE, em 
que são partes as acima mencionadas, acorda o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, à unanimidade, julgar extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos 
do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 22 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Cuida-se de mandado de segurança 
impetrado pela Usina Pumaty S/A contra ato do MM. Juiz Federal da 5ª Vara da Seção 
Judiciária de Pernambuco, com pedido de liminar, visando a conferir efeito suspensivo à 
apelação interposta no MS nº 95.1559-5 até seu julgamento, a fim de que se abstenha de 
serem cobrados os tributos questionados na impetração de 1º Grau. 
Concedida liminar às fls. 139. Citada, a Fazenda Nacional apresentou contestação (fls. 
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146/158), requerendo a denegação da ordem requerida e a revogação da liminar. A 
autoridade impetrada, por sua vez, prestou as informações de praxe. 
Com vista ao Ministério Público, a douta Procuradoria da República opinou pela 
concessão da segurança. 
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamentos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Usina Pumaty S/A impetrou o 
presente mandamus, com o intuito de conferir efeito suspensivo à apelação interposta no 
MS 95.1559-5, tendo em vista o incabimento do caráter retroativo atribuído às Resoluções 
nºs 2.112 e 2.136/94 do Conselho Monetário Nacional, expedidas posteriormente à 
celebração do referido negócio jurídico. 
A Apelação em Mandado de Segurança nº 50069-PE, à qual esta segurança pretende 
conferir efeito suspensivo, teve seu desenlace em 25.04.96, onde a colenda Primeira 
Turma desta Egrégia Corte, por unanimidade, julgou-a procedente, reformando a 
sentença guerreada. 
Desta forma, apesar de inclusive presentes os requisitos que ensejariam a concessão da 
segurança requerida, vejo agora prejudicado o pedido, com o julgamento da apelação em 
favor da ora impetrante. 
Isto posto, restando sem interesse a ação, com fulcro no art. 267, VI, CPC, julgo extinto o 
processo, sem julgamento do mérito. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 52.584-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Impetrante: ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES CLASSISTAS DA 6ª REGIÃO-AJUCLA 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA-PE 
Lit. Pass.: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Advogados: DRS. URBANO VITALINO DE MELO FILHO E OUTROS (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Juízes classistas. Direito à percepção de férias individuais de 60 
(sessenta) dias ao ano. Art. 66, caput e § 1º, da LOMAN. 
- Os juízes classistas de qualquer grau são considerados magistrados pela Lei Suprema, 
gozando de todos os direitos e vantagens atribuídos aos juízes em geral, à exceção da 
vitaliciedade. 
- Na qualidade de magistrados, assiste-lhes, portanto, o direito à percepção de férias 
individuais de 60 (sessenta) dias ao ano, na forma do art. 66, caput e § 1º, da Lei 
Complementar nº 35 (LOMAN). 
- Segurança concedida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide o Plenário 
do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, conceder a 
segurança, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, que 
integram o presente julgado. 
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Custas, como de lei. 
Recife, 26 de junho de 1996 (data do julgamento) 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO   

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: A AJUCLA - Associação dos Juízes Classistas 
da 6ª Região impetrou mandado de segurança contra ato judicial da lavra do Juiz  Federal 
Substituto em exercício na 2ª Vara/PE, proferido nos autos da Ação Civil Pública nº 
95.14828-5, proposta pelo Ministério Público Federal, impugnado por agravo de 
instrumento, ao qual se pretende dar efeito suspensivo. 
O ilustre Magistrado impetrado suspendera, liminarmente, a concessão de férias por 
período superior a 30 (trinta) dias anuais aos juízes classistas que atuam no TRT da 6ª 
Região e nas Juntas de Conciliação e Julgamento a ele vinculadas, além de  proibir o 
gozo de férias antecipadas anteriores ao início do exercício respectivo.   No exame dos 
pressupostos do provimento requestado, vislumbrei relevância nos seus fundamentos. O  
fumus boni juris, pela condição de magistrado  que lhes foi conferida pelo próprio texto 
constitucional, no art. 115, parágrafo único. O periculum in mora, na evidência de que, se 
obrigados a suportar o provimento liminar adverso até o trânsito em julgado de uma futura 
decisão porventura a eles benéfica, certamente ela não mais os encontraria no 
desempenho da jurisdição trabalhista, de um triênio. 
Concedi, assim, a liminar pleiteada, conferindo efeito suspensivo ao agravo interposto. 
O ilustre Juiz Titular da 2ª Vara/PE, por ocasião das informações pertinentes (fls. 86/87), 
argumenta, em sede de preliminar, do incabimento da via eleita para dirimir a matéria 
trazida no presente writ, "por completa falta de base legal". Nada observou, entretanto, 
sobre as razões expendidas no despacho agravado. 
O Ministério Público Federal e a União Federal, na qualidade de litisconsortes  passivos 
necessários, contestaram a ação, pugnando pela revogação da liminar adrede concedida.  
No tocante ao agravo de instrumento, distribuído posteriormente ao ajuizamento do 
presente mandamus e por prevenção a este Relator, encontra-se em diligência, ante a 
ausência das peças de traslado obrigatório, necessárias à formação do instrumento (art. 
525, I, CPC). 
Relatei.  
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): No despacho concessivo de liminar, 
assim externei as razões do meu convencimento: 
"...De fato, os juízes classistas trabalhistas de qualquer grau, embora temporários, são 
pela Constituição Federal considerados magistrados, como, por exemplo, no art. 115, 
parágrafo único. Aplica-se-lhes, de conseqüência, exceto quanto às especificidades 
próprias da condição de juízes transitórios, o tratamento de magistrados dado pela Lei 
Complementar nº 35, de 14.03.79, que, até, menciona-os nos arts. 12, 13 e 14. Na 
qualidade de magistrados, assiste-lhes, portanto, o direito a férias anuais de sessenta 
dias, coletivas para os que se assentam no Tribunal Superior do Trabalho e individuais 
para os que judicam nos Tribunais Regionais do Trabalho e nas Juntas de Conciliação e 
Julgamento, ex vi do art. 66, caput e § 1º, da LOMAN. Neste ponto, inexiste qualquer 
especificidade a merecer um tratamento legal particular e, no caso, seguramente não há, 
daí ser pacificamente reconhecido a eles, inclusive nos regimentos tribunalícios, o direito 
atribuído aos juízes em geral pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional, no tocante à 
duração das férias. No aspecto divisa-se a relevância dos fundamentos da impetração. Se 
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obrigados os impetrantes a suportar o provimento liminar adverso até o trânsito em 
julgado duma futura decisão porventura a eles benéfica, certamente ela não mais os 
encontrará no desempenho da jurisdição trabalhista, de um triênio. De modo que se lhes 
revelará ineficaz, porquanto lhes interessa o gozo das férias, necessárias ao descanso do 
corpo e do espírito, e não a posterior indenização em dinheiro. Donde igualmente 
comparece o periculum in mora. Concedo, assim, a medida liminar aqui requestada, 
conferindo efeito suspensivo ao agravo interposto."    
As considerações feitas no despacho acima transcrito refletem, com clareza, o irrefutável 
direito dos juízes classistas em atividade no TRT da 6ª Região e nas Juntas de 
Conciliação e Julgamento a ele vinculadas à percepção de férias individuais de 60 
(sessenta) dias ao ano, na forma do art. 66, caput e § 1º, da Lei Complementar nº 35 
(LOMAN). 
Concedo a segurança para conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento 
interposto.   
Assim voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 53.183-CE   

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Impetrante: MUNICÍPIO DO CRATO 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA-CE 
Litisconsorte: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. MARCELO DIAS PONTES E OUTROS (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Preliminar de perda do objeto. Rejeição. Retenção dos valores 
existentes no Fundo de Participação. Incabimento. 
- O pagamento das quotas do Fundo de Participação dos Municípios é feito de modo 
parcelado. Desse modo, o deferimento da medida liminar para atender a situação de 
emergência enfrentada pela Administração não acarreta o exaurimento do objeto. O 
indeferimento da segurança, embora não repercuta no levantamento feito, restauraria a 
proibição quanto aos valores remanescentes. Preliminar rejeitada. 
- O TRF-5ª Região tem deferido a segurança pleiteada por Municípios, considerando 
incabível a retenção dos valores existentes no Fundo de Participação, quando se discute 
a quitação para com a Previdência Social. Caso em que o Município apresentou diversas 
GRPS, sobre as quais não se pronunciou a autarquia credora. 
- A retenção dos valores gerou grave problema social, sobretudo no sistema escolar do 
impetrante. Presença dos requisitos legais para a concessão da segurança. 
- Segurança concedida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, conceder a segurança, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 15 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Transcrevo o seguinte tópico do despacho em que 
deferi a liminar postulada: 
"O Município do Crato impetra mandado de segurança contra ato omissivo do MM. Juiz 
Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Ceará.  
Alega que, em setembro do ano passado, ajuizou medida cautelar inominada para obter a 
liberação do Fundo de Participação dos Municípios, cujo repasse fora suspenso por 
determinação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Na inicial, argumentou   que 
o valor do débito fora apurado ao arrepio da legislação pertinente e que a matéria seria 
mais detalhada na ação ordinária. 
A ilustrada autoridade impetrada, qualificando a questão como complexa, reservou-se 
para apreciar o pedido liminar após a ouvida do INSS. A autarquia previdenciária, em sua 
resposta, limitou-se a afirmações genéricas sobre o fumus boni juris, deixando para 
pronunciar-se sobre as GRPS anexadas na oportunidade da contestação, alegando, 
porém, que, certamente, não se referiam à dívida cobrada. 
 Recebendo os autos, o MM. Juiz impetrado, ao apreciar reiteração do pedido da liminar, 
acostando documento fornecido pelo Banco do Brasil em que informa a suspensão dos 
repasses do FPM, limitou-se a proferir despacho, determinando a intimação do INSS para 
pronunciar-se sobre as GRPS no prazo de cinco dias. 
Critica o impetrante a decisão judicial, ao fundamento de que o INSS afirmara que 
pretendia discutir as guias na ação principal, não se justificando nova intimação, uma vez 
que tais documentos já constavam dos autos quando da manifestação da autarquia. 
Assim resumidas as alegações da inicial, passo a decidir. 
'A jurisprudência dos Tribunais, desta Corte inclusive, pacificou-se em admitir mandado de 
segurança contra ato judicial para emprestar efeito suspensivo a recurso que não o tem, 
ou ainda, independentemente da interposição do recurso próprio, em caso de 
indeferimento de medidas liminares, quando a concessão da medida se tornasse 
indispensável, e nos casos em que a decisão judicial pudesse ser caracterizada como de 
natureza teratológica, de flagrante e indiscutível ilegalidade. 
 A proliferação das ações mandamentais foi de tal ordem que os Tribunais se viram 
congestionados pelo número fantástico de impetrações. Veja-se que este Tribunal, que 
ainda não completou seu sétimo aniversário, já recebeu mais de cinquenta mil mandados 
de segurança (este é o de número 53.183!), enquanto na minha passagem pela primeira 
instância, em treze anos, figurei como impetrado em um ou dois mandados de segurança. 
Diante dessa realidade, o legislador veio em socorro do serviço judiciário, através da Lei 
nº 9.139, de 30.11.95, em vigor desde o início do mês em curso, possibilitando que o 
Relator suspenda o cumprimento da decisão agravada até o pronunciamento definitivo da 
Turma. Nesse caso, o mandamus seria inadmissível, como decidiu o Plenário da Corte 
em sessão de ontem, no MS nº 53.136-PE, Rel. Juiz Ridalvo Costa. 
No caso em tela, porém, não se colima suspender decisão judicial, mas deferir-se medida 
liminar, suprindo a omissão do Juiz impetrado, determinando a retenção, suspensão ou 
bloqueio das quotas do FPM do Município do Crato.  
Ora, no particular, a jurisprudência desta Corte tem sido pacífica em reconhecer o direito 
do Município, a teor do que está insculpido no art. 160 da Constituição Federal, sobretudo 
se o INSS não descarta prontamente a validade das GRPS na oportunidade que teve 
para sobre elas pronunciar-se. 
Vejo, ainda, presente o requisito do periculum in mora, na medida em que a falta de 
recursos financeiros vem gerando verdadeira crise na Administração Municipal, sem o 
funcionamento da rede de ensino, em face da falta de pagamento dos salários em atraso, 
inclusive do  13º mês, conforme se lê no documento de fls. 42. 
Em razão do exposto, ainda que não considere a decisão judicial ilegal ou abusiva, mas 
atento a precedentes desta Corte que tem deferido medida similar em favor de outros 
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Municípios, concedo a liminar'." 
A ilustre autoridade impetrada informa ter dado cumprimento à medida liminar. 
O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS entendeu ter havido esgotamento do objeto 
da lide, limitando-se a registrar o seu protesto. 
Oficiei ao Exmo. Sr. Secretário do Tesouro Nacional, dando-lhe ciência da decisão, tendo 
este comparecido aos autos na defesa da retenção dos repasses do FPM, invocando a 
Portaria Interministerial MEFP/MPS nº 428, de 22.05.92. 
No parecer, o Ministério Público Federal opinou, em preliminar, pela perda do objeto ou, 
no mérito, pela confirmação da segurança. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Impende apreciar a preliminar argüida pelo 
ilustre representante do Parquet, segundo a qual a liminar teria atendido plenamente à 
pretensão do Município, pelo que a ação mandamental estaria sem objeto. 
O pagamento das quotas do Fundo de Participação dos Municípios é feito de modo 
parcelado. Desse modo, o deferimento da medida liminar para atender a situação de 
emergência enfrentada pela Administração não acarreta o exaurimento do objeto. O 
indeferimento da segurança, embora não repercuta no levantamento feito, restauraria a 
proibição quanto aos valores remanescentes. 
Rejeito, pois, a preliminar. 
Passo, pois, ao mérito. 
O impetrante ajuizou ação cautelar e ação de nulidade de débito previdenciário, tendo, 
inclusive, apresentado guias de quitação, não apreciadas pelo litisconsorte passivo 
necessário. 
Verifico, inclusive, que este Plenário, em outras oportunidades, tem deferido a segurança 
pleiteada por Municípios, considerando incabível a retenção dos valores existentes no 
Fundo de Participação, quando se discute a quitação para com a Previdência Social. No 
caso, o Município apresentou diversas GRPS, sobre as quais não se pronunciou a 
autarquia credora. 
Por outro lado, a retenção dos valores gerou grave problema social, sobretudo no sistema 
escolar do impetrante, pelo que vejo presentes os requisitos legais para a concessão da 
segurança. 
Ao manifestar-se pelo deferimento da ordem, com a confirmação da liminar, assim se 
pronunciou o ilustre Procurador Regional da República Dr. Benedito Izidro da Silva: 
"Com a promoção da ação principal pelo Município, onde nega a existência de débito 
tributário proveniente de contribuições previdenciárias, argüindo que efetivou o 
pagamento referente aos anos de 1993 e 1994, juntando Guias de Recolhimento - GRPS 
correspondentes ao período em que seus servidores eram regidos pela CLT, situação 
essa que deve ser  apurada na instrução do processo. Parece ao Ministério Público 
Federal que a  decisão do douto Juiz  Relator foi correta, pois a partir do julgamento 
definitivo de ação principal, onde, se o Município estiver em débito com a  Previdência 
Social, pode ser imediatamente suspensa a quota do FPM, não devendo este sofrer 
restrição em seus débitos, em caso de dúvida. 
Por outro lado, a partir do Regime Jurídico Único do Município do Crato, ou seja, desde 
21.09.1994, com o surgimento da Lei Municipal nº 1.575/94, onde foi criado o Instituto de 
Previdência Municipal para seus servidores, não cabem mais os descontos de 
contribuição em favor do INSS". 
Acolho tais fundamentos. 
Pelo exposto, concedo a segurança, confirmando a liminar. 
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É como voto. 
 

MEDIDA CAUTELAR Nº 113-AL 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Requerente: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Requeridos: JUDITE DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS 
Advogados: DRS. SOLANGE DE MELO MARROQUIM E OUTROS (REQTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Medida Cautelar. Efeito suspensivo a Ação Rescisória. Possibilidade. 
- Admite-se a Medida Cautelar para conferir efeito suspensivo a Ação Rescisória, desde 
que presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora. 
- Medida Cautelar procedente. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Medida Cautelar nº 113-AL, em que são 
partes as acima mencionadas, acorda o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 
por maioria, julgar procedente a medida cautelar, nos termos do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 22 de maio de 1996 (data do julgamento). 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: O INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, 
identificado nos autos, propôs medida cautelar contra Judite dos Santos Oliveira e outros, 
pleiteando que seja concedido efeito suspensivo à Ação Rescisória nº 388-AL. 
A principal foi proposta visando a desconstituir acórdão transitado em julgado, o qual 
determinava a incorporação aos proventos dos requeridos do reajuste de 84,32%, relativo 
ao IPC de março/90. 
Entendendo recomendável ser suspensa a execução da decisão impugnada, deferi a 
liminar requerida (fls. 52). 
Devidamente citados, os réus deixaram fluir in albis o prazo de defesa. 
Vindo-me os autos conclusos, peço a inclusão do feito na pauta de julgamentos.  
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Cuida-se de medida cautelar 
interposta pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, visando à concessão de efeito 
suspensivo à Ação Rescisória nº 388-AL. 
Esta Egrégia Corte vem proferindo vários julgamentos entendendo que não é devido o 
reajuste no percentual de 84,32% aos proventos dos segurados da Previdência Social, 
relativo ao IPC de março/90, de conformidade com a Lei nº 7.830/89, a qual foi revogada 
pela Medida Provisória nº 154/90, convertida na Lei nº 8.030/90. 
Desta forma, foi concedida a liminar a fim de que a decisão impugnada tivesse a sua 
execução suspensa, para que o pagamento do referido percentual não criasse uma 
situação antiisonômica. 
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A grande possibilidade de sucesso na rescisória, devido ao posicionamento dos tribunais 
pátrios, aliado ao incoveniente de se continuar pagando o referido índice para 
posteriormente obter a devolução, justifica a procedência desta ação. 
Isto posto, presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, julgo 
procedente a medida cautelar, a fim de suspender a execução do acórdão impugnado. 
É como voto. 
 

RECURSO CRIMINAL Nº 114-CE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Recorrente: JUSTIÇA PÚBLICA 
Recorridos: FRANCISCO BEZERRA JÚNIOR E FRANCISCO MARQUES GABRIEL 
Advogados: DRS. SEBASTIÃO RODRIGUES LEITE JÚNIOR E OUTROS E MARIA 

EDILMA DE MEDEIROS ARAÚJO (RECDOS.) 
 
EMENTA 

Recurso Criminal. Contribuições previdenciárias. Recolhimento fora da época própria, 
porém anterior à denúncia. Extinção da punibilidade. 
- O mero recolhimento de contribuições previdenciárias fora da época própria não 
constitui ilícito penal. 
- Tratando-se de crimes definidos nas Leis nºs 8.137/90 e 4.729/65, extingue-se a 
punibilidade quando o agente promove o pagamento do tributo ou contribuição social, 
inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia (inteligência do art. 34 da Lei nº 
9.249/95). 
- Precedentes desta Corte e do Col. STF no HC nº 73.418-9/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, 
j. em sessão de 05.03.96. 
- Recurso improvido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 2 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: O Ministério Público Federal ofereceu denúncia 
contra Francisco Bezerra Júnior e Francisco Marques Gabriel, devidamente qualificados, 
tendo-os como incursos nas sanções do art. 95, letra "d", da Lei nº 8.212, de 24.07.91, e 
art. 104, do Regulamento de Custeio da Previdência Social, por haverem deixado de 
recolher contribuições previdenciárias, que teriam sido pagas por seus empregados, 
referentes ao período 12/92 a 03/93. Alega existência de prova quanto à vontade de 
apropriarem-se indevidamente de um bem que não lhes pertencia. 
A denúncia foi rejeitada ao fundamento de inexistência de dolo "quando há pagamento da 
dívida por providências oriundas dos sócios da empresa, objetivando esse fim, dentre elas 
o parcelamento do débito" (fls. 205). 
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Inconformado, interpôs o denunciante o presente recurso em sentido estrito, com 
fundamento no art. 581, I, do Código de Processo Penal. 
Pede a reforma da decisão judicial, refutando os argumentos adotados pelo ilustre Juiz 
Federal. Em síntese, alega que o posterior pagamento do débito não descaracteriza o 
ilícito cometido. 
Mantida a decisão recorrida, subiram os autos a esta Corte. 
O parecer subscrito pelo ilustre Procurador Regional da República Dr. Ivaldo Olímpio de 
Lima, secundando os argumentos da recorrente, é pelo provimento do recurso. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A fiscalização do INSS, em diligência 
efetuada na sociedade comercial Dinâmica-Negócios Imobiliários e Prestação de Serviços 
Gerais Ltda., localizada na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, constatou 
que não houve o recolhimento das contribuições referentes a seus empregados quanto ao 
período 12/92 a 03/93. 
Em razão desse fato, foi oferecida denúncia contra os recorridos, tendo-os como incursos 
nas sanções do art. 95, letra "d", da Lei nº 8.212/91, do seguinte teor: 
"Art. 95. Constitui crime: 
.............................................................. 
d) deixar de recolher, na época própria, contribuição ou outra importância devida à 
Seguridade Social e arrecadada dos segurados ou do público; 
.............................................................. 
§ 1º. No caso dos crimes caracterizados nas alíneas "d", "e" e "f" deste artigo, a pena será 
aquela estabelecida no artigo 5º da Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, aplicando-se à 
espécie as disposições constantes dos artigos 26, 27, 30, 31 e 33 do citado diploma 
legal". 
Noticia, contudo, o documento de fls. 138, ofício subscrito pela Sra. Superintendente 
Estadual do INSS/RN, Substituta, que o débito a que se referem os presentes autos foi 
liquidado em 27.12.93, segundo o Registro de Processos de Infração (RPI), quando 
sequer havia sido instaurado o inquérito policial que deu origem à denúncia. 
Ocorre que, posteriormente, veio a lume a Lei nº 9.249/95, que extinguiu a punibilidade do 
ilícito objeto da denúncia em face da satisfação do débito. 
Nesse sentido, acolho o pronunciamento do ilustre Procurador Regional da República, Dr. 
Ivaldo Olímpio de Lima, na seguinte passagem: 
"Andou bem o apelante nas razões do recurso, cuja discrepância com o bom direito se 
atém à superveniência da Lei nº 9.249/95 em relação ao art. 98 da Lei nº 8.383/91, pois o 
art. 95, letra "d", da Lei nº 8.212/91, tem quase a mesma proposição normativa do art. 2º, 
II, da Lei nº 8.139/90. 
A liquidação do débito previdenciário (fls. 138), datada de 27.12.93, está sob a incidência 
do art. 34 da Lei nº 9.249/95, que, embora seja posterior ao fato delituoso, deve ser 
aplicada retroativamente por mandamento constitucional (art. 5º inciso XL)". 
Com efeito, o dispositivo legal em exame assim dispõe: 
"Art. 34. Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na Lei nº 8.137, de 27 de 
dezembro de 1990, e na Lei nº 4.729, de 14 de julho de 1965, quando o agente promover 
o pagamento do tributo ou contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento 
da denúncia". 
É o caso de aplicar-se a retroatividade benigna, em harmonia com os termos do 
dispositivo constitucional suso-invocado. 
Nesse sentido, foi a decisão proferida pelo Col. STF no HC nº 73.418-9-RS, relatado pelo 
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eminente Min. Carlos Velloso, em sessão de 05.03.96, cuja ementa passo a transcrever: 
"Penal. Processual Penal. Habeas Corpus. Não recolhimento de contribuições 
previdenciárias. Pagamento do débito antes do recebimento da denúncia. Aplicação do 
art. 34 da Lei 9.249/95. Extinção da punibilidade. Trancamento da ação penal. Habeas 
Corpus: concessão de ofício. Leis 8.137/90, 8.212/91, 8.383/91 e 9.249/95. 
I. - Aplicação do art. 34 da Lei 9.249/95, que determina a extinção da punibilidade dos 
crimes definidos na Lei 8.137/90, quando o agente promover o pagamento do débito 
antes do recebimento da denúncia. 
II. - H.C. concedido de ofício". 
(DJU de 26.04.96, p. 13116.) 
Em face de tais considerações, nego provimento ao recurso. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 48.677-CE  

Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Parte Autora: ALMIR CAVALCANTE BASTOS 
Parte Ré: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-

CREA/CE 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 8ª VARA-CE 
Advogados: DRS. EUWLAUDIA ARAÚJO DE FIGUEIREDO (PARTE A) E  

CARLOS ALBERTO MENDES FORTES E OUTRO  (PARTE R) 
 
EMENTA 

Administrativo. Exercício de cargo público dito privativo de engenheiro. Ausência de 
definição normativa. Inocorrência de infração. 
1. Enquanto não estiverem listados os cargos públicos que são privativos de engenheiro, 
não poderão subsistir as autuações do CREA, sob fundamento de exercício ilegal da 
profissão por ocupante de cargo de provimento comissionado na estrutura administrativa 
municipal. 
2. A ausência de norma proibitiva torna a atividade genericamente acessível, em face do 
preceito jurídico consoante o qual a licitude é pressuposta na conduta humana, ou seja, 
inexistindo vedação expressa, o comportamento é lícito. 
3. Remessa oficial improvida. 
 
ACÓRDÃO  

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à remessa oficial, 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, 25 de abril de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 
 
RELATÓRIO  

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Almir Cavalcante Bastos impetrou mandado de 
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segurança contra ato do Presidente do CREA, objetivando tornar sem efeito o auto de 
infração e fazer cessar a restrição ao exercício do cargo que ocupa. Aduz o impetrante, 
em síntese, que: 
a) exerce cargo público da Administração, mas não de chefia, e sim de diretoria da área 
de fiscalização da SPLAN; 
b) o fato de exercer tal cargo já é suficiente para caracterizar a insubsistência do auto de 
infração e, de conseqüência, da penalidade, em face de não haver reserva legal para a 
ocupação exclusiva de engenheiro, arquiteto ou agrônomo; 
c) o AI foi lavrado com base no disposto no art. 6º da Lei 5.196/66, alínea "a"; 
d) o dispositivo supracitado cria, é certo, reserva legal de cargos, funções, serviços ou 
tarefas, cometidas tão-somente aos profissionais abrangidos por dita regulamentação 
profissional; 
e) o legislador pretendeu com essa restrição compatibilizar o livre e não discricionário 
acesso ao serviço público; fê-lo, pois, salvaguardando um princípio de anterioridade; 
f) é atribuição do Conselho relacionar os cargos e funções dos serviços estatais, 
paraestatais, autárquicos e de economia mista, para cujo exercício seja necessário o título 
de engenheiro, arquiteto ou engenheiro agrônomo; 
g) o Conselho Federal deixou a cargo dos CREAs regionais a tarefa de relacionar o 
previsto no item anterior; 
h) o CREA não publicou a lista dos cargos privativos, não podendo, por conseguinte, 
fiscalizar nesse particular.  
A autoridade impetrada prestou as informações às fls. 27/28, pedindo a improcedência da 
ação.  
O douto Representante do Ministério Público Federal opinou pela concessão da 
segurança.  
Segurança concedida.  
Remessa oficial às fls. 40.  
É o relatório. 
 
VOTO  

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Não merece reforma a r. sentença do 
douto Juiz a quo.  
As razões de decidir consignadas na decisão recorrida acham-se em inteira consonância 
com meu entendimento; da sentença monocrática, faço reproduzir os seguintes excertos, 
in verbis: 
"Realmente, o art. 7º da  Lei 5.194/66 diz caber aos profissionais de engenharia, 
arquitetura e agronomia o desempenho de cargos, funções e comissões em entidades 
estatais, paraestatais, autárquicas, de economia mista e privadas, para os quais se exija a 
graduação em qualquer daqueles três graus acadêmicos, caracterizando o exercício ilegal 
da profissão de engenheiro a atividade reservada a esses profissionais por quem não 
detenha aquela qualificação ou não esteja inscrito no CREAA (art. 6º da Lei 5.194/66). 
O art. 12 da Lei 5.194/66, por sua vez, prevê que os cargos e funções federais, estaduais, 
municipais, autárquicos, paraestatais e de empresas de economia mista, para cujo 
exercício se requeiram conhecimentos de engenharia, arquitetura ou agronomia, só 
podendo ser exercidos por esses profissionais, serão listados pelo Conselho Federal, que 
tem essa atribuição fixada nessa mesma lei (art. 27, "g"). 
Porém, o CONFEAA ainda não elaborou essa listagem, de sorte que, mesmo sendo 
razoável supor que ao fazê-lo incluirá o cargo exercido pelo impetrante, não se mostra 
juridicamente possível antecipar-se a existência de uma restrição, isto é, ter-se como já 
existente uma proibição que ainda não foi regularmente veiculada. 
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Dessa forma, pelo fato de ainda não haver sido divulgada a lista a que se refere o art. 12 
da Lei 5.194/66, a atividade exercida pela parte impetrante, no âmbito da Administração 
Municipal, ainda não pode ser tida como privativa de engenheiro, daí porque a autuação a 
que se refere este mandamus não tem condições legais de subsistir". 
Não antevejo razões para dissentir desses fundamentos. Por isso, e sem mais delongas, 
nego provimento à remessa oficial.  
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 50.722-CE 

Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Parte Autora: JÚLIO ANTÔNIO ROCHA 
Parte Ré: UNIÃO FEDERAL 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA-CE 
Advogado: DR. HÉLIO MONTENEGRO C. DE ALBUQUERQUE   (PARTE A) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Administrativo e Constitucional. Concurso público. Polícia 
Federal. Exame psicotécnico. 
1. "Conquanto legal a exigência do psicotécnico para ingresso na carreira de Escrivão de 
Polícia, não pode o mesmo ser realizado de maneira sigilosa e irrecorrível". 
2. Não obstante estar previsto em lei, o psicotécnico terá de ser aplicado com total 
transparência, assegurando-se a igualdade entre os cidadãos, garantida no art. 37, I, da 
Constituição Federal, que condiciona a acessibilidade aos cargos públicos ao 
preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei. 
3. "É legal a exigência do exame psicotécnico em concurso público para o provimento de 
cargos da Polícia Federal, exceto se o candidato já o prestou ao ensejo do ingresso na 
carreira policial". Súmula 239 do ex-TFR. 
4. Remessa oficial improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à remessa oficial, 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, 25 de abril de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Júlio Antônio Rocha impetrou mandado de 
segurança contra ato do Sr. Superintendente Regional da Polícia Federal no Estado do 
Ceará que, com base no Edital nº 001/93-ANP, está impedindo que o impetrante prossiga 
na realização das demais fases do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia 
Federal, ante o resultado do exame psicotécnico, que o considerou inapto. 
Aduziu, na exordial do mandamus, que se inscreveu no concurso público para provimento 
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do cargo de Delegado de Polícia Federal, logrando aprovação nas provas de 
conhecimentos, nos exames médico e físico, sendo considerado inapto no "exame 
psicotécnico em sua segunda fase". Ataca o "exame psicotécnico" por seu caráter 
eliminatório e irrecorrível, que o torna ilegal, ferindo a garantia do livre acesso aos cargos 
públicos, ficando ainda mais patente a ilegalidade porque já exerce o cargo de Agente de 
Polícia. 
Liminar concedida às fls. 42/45. 
O douto Representante do Parquet  Federal opinou pela concessão da segurança. 
Segurança concedida às fls. 69/73. 
Sem recursos voluntários vieram os autos para seu reexame obrigatório. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): O exame psicotécnico é 
habitualmente aplicado durante ou após as provas para ingresso em carreira no serviço 
público, cujo objetivo é verificar e avaliar o perfil adequado dos candidatos para 
preenchimento de vagas nos cargos objeto do certame. 
Apesar de estar previsto em lei, entendo que o referido exame terá de ser aplicado com 
total transparência, assegurando-se a igualdade entre os cidadãos, garantida no art. 37, I, 
da Constituição Federal, que condiciona a acessibilidade aos cargos públicos ao 
preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei. 
Não obstante seja a Administração livre para estabelecer as bases do concurso e os 
critérios de julgamento, entendo que seu caráter eliminatório e a irrecorribilidade na via 
administrativa ferem os princípios regedores da Administração, quais sejam, o da  
motivação dos atos administrativos, o da publicidade e o da ampla defesa. 
A Constituição Federal assegura a todos, sem distinção de qualquer natureza, direito à 
obtenção de informações dos órgãos públicos (art. 5º, XXXIII), garantindo por meio de 
habeas data o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante (art. 5º, 
LXXII). 
Ademais, tal exigência vai de encontro ao princípio constitucional de ampla acessibilidade 
aos cargos públicos, pois conduz muitas vezes a soluções despropositadas, 
comprometendo a objetividade do concurso, ensejando eliminação arbitrária de 
concorrentes capazes. 
O ilustre professor Celso Antônio Bandeira de Mello, em sua obra Regime Constitucional 
dos Servidores da Administração Direta e Indireta, leciona, a respeito da matéria, o 
seguinte, verbis: 
"Entretanto, o que se nega terminantemente é que seja compatível com o Texto 
Constitucional - por violar a necessária objetividade inerente à razão de ser dos princípios 
da acessibilidade e do concurso público - a adoção de um "perfil psicológico" em que 
devam encaixar os candidatos, pena de exclusão do certame. Com efeito: uma coisa é 
ser portador de algum traço patológico ou exacerbado a níveis extremados e portanto 
incompatível com determinado cargo ou função e outra coisa, muito distinta, é ter de estar 
ajustado a um "modelo" ou perfil psicológico adrede delineado para o cargo. Nega-se, 
igualmente, que as avaliações psicológicas possam ser irrecorríveis na via administrativa 
ou que o exame recursal se possa efetuar sem a presença e fiscalização de um 
especialista indicado pelo candidato. Nega-se também que as "avaliações psicológicas" 
possam ser realizadas sem prévia e pública notícia dos fatores específicos que serão 
objeto de análise, dos testes a serem utilizados, dos critérios decisórios em face deles, da 
justificação minuciosa dos laudos determinantes da reprovação do concorrente, bem 
como da identificação dos especialistas que irão se responsabilizar pelos exames e 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

conclusões técnicas finais. 
A falta de qualquer desses requisitos obviamente compromete não só a objetividade e 
imparcialidade do concurso, mas também a possibilidade de aferir-se seja a idoneidade 
técnica dos meios eleitos para atingir os fins a que se destinam, seja a correção com que 
tais meios foram aplicados ou a suficiência dos aplicadores para fazê-lo, deixando os 
candidatos inteiramente à mercê de decisões incontroláveis". (Editora Revista dos 
Tribunais, 2ª edição, pp. 67/68). 
O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito da forma "sigilosa" e 
"irrecorrível" do exame psicotécnico, posicionando-se da seguinte forma, verbis: 
"Recurso especial. Concurso público para escrivão de polícia. Psicotécnico. 
- Conquanto legal a exigência do psicotécnico para ingresso na carreira de Escrivão de 
Polícia, não pode o mesmo ser realizado de maneira sigilosa e irrecorrível. 
- Precedentes do STF. 
- Recurso não conhecido". 
(STJ - REsp 0029006/92-DF, 5ª Turma, unânime, julg. em 13.10.93, Rel. Ministro Cid 
Flaquer Scartezzini). 
O Egrégio Supremo Tribunal Federal também se pronunciou a respeito da matéria, ao 
julgar o Mandado de Segurança nº 20.973, tendo como Relator o Ministro Paulo Brossard, 
entendendo que: "A exigência de avaliação psicológica ou teste psicotécnico, como 
requisito ou condição necessária ao acesso a determinados cargos públicos de carreira, 
somente é possível, nos termos da Constituição Federal, se houver lei que 
expressamente o tenha previsto". 
Observo, ainda, nos autos, que o impetrante já tinha se submetido ao exame psicotécnico 
quando do ingresso na carreira de Comissário de Polícia. 
Nesse sentido, trago à baila entendimento desta colenda Turma, quando do julgamento 
da REO 75220-RN, tendo como Relator o eminente Juiz Ridalvo Costa: 
"Cautelar. Concurso público. Policial Federal. Exame psicotécnico. Laudo fundamentado. 
Garantia constitucional da ampla defesa. 
- É legal a exigência do exame psicotécnico em concurso público para o provimento de 
cargos da Polícia Federal, exceto se o candidato já o prestou ao ensejo do ingresso na 
carreira policial. Súmula 239 do ex-TFR. 
- O laudo do exame psicotécnico deve ser fundamentado, a fim de possibilitar a 
impugnação do resultado. Garantia constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV, da Carga 
Magna). 
- Laudos sem qualquer fundamentação. 
- Improvimento da remessa". 
(Remessa Ex Officio nº 75220-RN, Terceira Turma, julg. em 04.05.95, unânime. 
Ressalte-se, ainda, que não houve nenhuma fundamentação legal, motivada a aceitar o 
resultado do exame, impondo-se, desta forma, o controle Judiciário. 
Por tudo que foi exposto, nego provimento à remessa oficial. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 52.193-CE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Partes Autoras: MARIA DAS GRAÇAS V. BEZERRA E OUTRO 
Parte Ré: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FNS 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 6ª VARA-CE 
Advogado: DR. VALMIR PONTES FILHO (PARTES A) 
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EMENTA 

Administrativo. Mandado de Segurança. Odontólogos. Fundação Nacional de Saúde. 
Equiparação aos Médicos de Saúde Pública. Impossibilidade. 
- Os odontólogos da FNS, conquanto exerçam atividades ligadas à área de saúde pública, 
não podem ser equiparados aos médicos da saúde pública, para efeito de aplicação do § 
3º, art. 4º, da Lei nº 8.216/91, em razão da disparidade de atribuições entre tais 
categorias. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à remessa oficial, nos termos do relatório e voto anexos, 
que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 9 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO  

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Maria das Graças Viana Bezerra e outro impetraram 
mandado de segurança na 6ª Vara Federal do Ceará, com pedido de liminar, prevenindo-
se contra a iminência de ato a ser praticado pelo Coordenador Regional da Fundação 
Nacional de Saúde naquele Estado. 
Em síntese, argumentam o seguinte: 
a) são servidores públicos da categoria funcional de odontólogo, do quadro de pessoal da 
Fundação Nacional de Saúde, admitidos sob o regime da CLT, posteriormente 
convertidos ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União, de que 
trata a Lei nº 8.112/90, percebendo remuneração correspondente a 40 horas semanais; 
b) que em razão do Ofício Circular nº 001/GABPR/FNS (fls. 16), da Presidência da FNS, 
foi anunciada pelo Coordenador Regional daquela entidade a adoção de medida tendente 
a reduzir em 50% a remuneração dos impetrantes, o que, segundo eles, fere o direito 
líquido e certo adquirido ao longo de vários anos; 
c) referido ofício circular foi expedido em face da decisão do Tribunal de Contas da União, 
que entendeu só ser aplicável o regime de duas jornadas de trabalho, de 20 horas cada, 
prevista na Lei nº 8.216/91, às categorias funcionais de médico de saúde pública, médico 
do trabalho e médico veterinário, que cumpriam a jornada de 40 horas semanais quando 
da edição daquela lei, não incidindo, pois, aos ocupantes do cargo de médico; 
d) qualquer medida que vise a dar cumprimento àquela deliberação do TCU estará 
contrariando o princípio constitucional da isonomia, uma vez que as atribuições 
desempenhadas pelos odontólogos são assemelhadas às exercidas pelos médicos de 
saúde pública; 
e) havendo a redução da jornada ocorrerá, conseqüentemente, redução salarial, o que 
também não é permitido pela Constituição Federal. 
Concluindo, requerem a concessão da segurança para que seja mantida a jornada de 
trabalho de 08 (oito) horas diárias com a respectiva remuneração vigente. 
O MM. Juiz a quo concedeu a liminar. 
Em suas informações, a autoridade tida por coatora alega que a redução da jornada de 
trabalho dos odontólogos de 40 para 20 horas semanais, suspendendo-se a remuneração 
relativa a uma daquelas jornadas, teve por fundamento a deliberação do Tribunal de 
Contas da União que decidiu ser ilegal a percepção de 2 vencimentos pelo exercício de 
um único cargo público, sendo o caso dos médicos de saúde pública, médicos do trabalho 
e médicos veterinários mera exceção legal à regra. 
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O parecer do Ministério Público é no sentido de que seja concedida a segurança. 
A sentença julgou procedente a ação ao argumento de que a norma em questão tem 
como destinatários, também, os odontólogos da FNS, já que eles desenvolvem atividades 
na área de saúde pública assemelhadas às do médico de saúde pública. 
Sentença sujeita ao duplo grau obrigatório. 
É o relatório 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A r. sentença parte do entendimento de 
que "odontólogo é cargo assemelhado ao de médico" por desempenharem funções que 
têm por meta a saúde pública, por isso não poderiam merecer tratamento diverso da 
mesma norma legal, sob pena de desrespeitar-se o princípio da isonomia. 
Creio que a premissa eleita pelo Julgador não se afigura adequada a resolver a situação 
em tela. O que se deve ter sempre em mente são as atribuições desenvolvidas pelas 
categorias funcionais em questão e não o fim a que elas se prestam. 
Com efeito, sem se pretender diminuir a importância do odontólogo, a verdade óbvia é 
que odontólogo não é médico, conquanto, no presente caso, desenvolva suas funções em 
benefício da saúde pública. 
Fosse para trilhar a mesma linha de raciocínio desenvolvida na sentença, pelo fato de 
atuar na área da saúde pública, o enfermeiro, ou mesmo o auxiliar de enfermagem, 
poderia perfeitamente se igualar ao médico de saúde pública, a fim de ser contemplado 
pelo § 3º do art. 4º da Lei nº 8.216/91. 
De fato, esta não foi a intenção do legislador. Pretendeu beneficiar, tão-somente, os 
médicos de saúde pública, os médicos veterinários e os médicos do trabalho.  
Em mandado de segurança impetrado pelos médicos da FNS, tive a oportunidade de 
aplicar o citado dispositivo legal, que permite aos seus destinatários dupla jornada de 
trabalho de 20 horas cada, aos médicos da entidade apelante, por restar induvidosa a 
equiparação destes com os médicos de saúde pública, em face da identidade das 
atividades de um e de outro. Ambos são médicos desenvolvendo seu munus na área da 
saúde pública. 
Desta forma, é importante que se mantenha a distinção, pois o odontologista não é 
médico, assim como não o é o enfermeiro ou o auxiliar de enfermagem, apesar de 
poderem atuar na área da saúde pública. 
O princípio da igualdade, como já bastante difundido, consiste em dar tratamento desigual 
aos desiguais e igualar aqueles que se encontram em situações e em condições 
similares. Conclui-se, com facilidade, que, para efeito do § 3º do artigo 4º da Lei nº 
8.216/91, impõe-se a equiparação dos médicos da FNS aos médicos de saúde pública, o 
que, ao certo, não aproveita aos apelados que se encontram em situação diversa da dos 
pretensos paradigmas. 
Desnecessário seria tecer maiores comentários acerca das profissões tratadas, já que 
possuem atribuições bastante definidas e notadamente distintas, inexistindo, por 
conseguinte, qualquer traço de afinidade, para os fins ora desejados, entre os médicos de 
saúde pública ou mesmo os médicos da FNS em relação aos apelados odontólogos. 
Finalmente, o fato de terem permanecido por vários anos sob o regime de 40 horas 
semanais, correspondente a duas cargas horárias de 20 horas cada, não os legitima à 
manutenção desta jornada de trabalho, já que não há, e nunca houve, para isso, qualquer 
previsão legal. 
Por tais considerações, dou provimento à remessa oficial para reformar a sentença e 
julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial. 
É como voto. 
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REMESSA EX OFFICIO Nº 52.506-CE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Parte Autora: ALESSANDRA MAGALHÃES 
Parte Ré: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ-UECE 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 8ª VARA-CE 
Advogado DR. MARCÍLIO BRASIL (PARTE A) 
 
EMENTA 

Administrativo. Ocupação simultânea de mais de uma vaga em instituição de ensino 
superior público. Portaria Ministerial nº 398/90 fere art. 5º , II, da Constituição Federal. 
1. A portaria ministerial não se concilia com a Constituição Federal vigente. Para que a 
vedação ao acesso simultâneo às instituições públicas de ensino superior tivesse amparo 
legal seria necessário disposição através da via legislativa. 
2. "Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 
lei".   
3. Remessa oficial 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 remessa oficial, nos termos do relatório, do voto do Juiz 
Relator e das notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado.  
Custas, como de lei.  
Recife, 21 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Alessandra Magalhães impetrou mandado de 
segurança contra ato do Reitor da Universidade Estadual do Ceará, objetivando seja-lhe 
assegurado o direito de matricular-se na UECE, no Curso de Administração de Empresas, 
após ter sido aprovada em exame vestibular e assim freqüentar, simultaneamente, dois 
cursos superiores, uma vez que já se encontra matriculada na Universidade Federal do 
Ceará, no Curso de Farmácia. 
Liminar concedida e ratificada pela concessão da segurança, entendendo o douto Juiz 
sentenciante que a Portaria Ministerial nº 837/90, do MEC, fundamento do ato do Reitor 
da UECE, não é documento hábil para estabelecer qualquer obrigação ou restrição de 
direito.  
A impetrante relaciona farta jurisprudência no sentido do favorecimento  do seu pedido. 
Não houve recurso voluntário. 
Subiram os autos, por força da remessa oficial interposta. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Como se observa, o presente writ objetiva a 
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freqüência simultânea em mais de um curso de nível superior em instituições públicas. 
Tenho que assiste razão ao Juiz sentenciante ao julgar procedente o pedido da 
impetrante, pois a portaria ministerial que veda a ocupação de mais de uma vaga em 
instituição  pública não se concilia, de nenhum modo, com a vigente Constituição Federal.  
Para que tal restrição tivesse amparo legal, teria que vir disposta através da via 
legislativa. A Constituição Federal é bem clara quando em seu art. 5º, inciso II, diz que 
"ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei".  
Com esse mesmo entendimento, o ilustre Juiz Nereu Santos proferiu, na AMS nº 10.585-
PE, a seguinte EMENTA 
"Ensino superior. Portaria que veda a ocupação de mais de uma vaga em instituição 
pública de ensino superior. Ilegalidade. Flagrante violação ao princípio de que ninguém 
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 
Impossibilidade de uma simples portaria, ato administrativo interno, conter imposições aos 
cidadãos, próprias de atos externos (leis e decretos)." 
Com essas considerações, nego provimento à remessa oficial. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 53.613-CE  

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Partes Autoras: GEMMA EVELINE SOARES TEIXEIRA E OUTROS 
Parte Ré: FAZENDA NACIONAL 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA-CE 
Advogados: DRS. GERARDO MAGELA A. FONTELES JÚNIOR E OUTROS (PARTES A) 
 
EMENTA 

Tributário. Constitucional. Imposto de Importação. Alteração da alíquota de 20% para 
32%. Possibilidade. Lei 3.244, de 14.09.57, alterada pelo Dec. lei 2.162/84 e    pela Lei 
8.085/90. 
- O limite máximo de alteração da alíquota ficou fixado em 60% ad valorem, vale dizer, o 
limite para mais estabelecido pelo § 1º, do art. 3º, da Lei 3.244/57, com as alterações 
subseqüentes. 
- Remessa oficial provida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à remessa oficial, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas, que passam a integrar o presente julgado. 
Recife, 18 de abril de 1996 (data de julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Trata-se de mandado de segurança impetrado contra 
ato do Sr. Inspetor da Alfândega do Porto de Fortaleza, que estava a exigir imposto de 
importação, à base de 70%, em relação a veículos adquiridos no exterior, quando era 
vigente a alíquota de 20%. 
Foi indeferida a liminar, salvo se acompanhada de depósito. 
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As informações fazem referência à ADIN 1.293-DF, em que o eminente Ministro Celso de 
Mello reconhece que a alíquota exigida deve ser a vigorante na data do registro da 
declaração de importação na repartição aduaneira. 
O parecer do MPF foi pela denegação da segurança. 
O MM. Juiz concedeu parcialmente a segurança para o pagamento da alíquota de 32%, 
submetendo a sentença ao duplo grau de jurisdição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Leio a ementa da r. sentença sob reexame: 
"1. Mandado de Segurança. Tributário. Constitucional. 
2. Imposto de Importação. Pedido para pagar apenas a alíquota de 20%. 
3. Alegações de inconstitucionalidade que variam desde a inexistência de lei 
complementar que fixe as alíquotas a que se refere o art. 153, § 1º, da CF/88; de direito 
adquirido, de falta de fundamentação dos Decretos nºs 1.391, de 10.02.95, e 1.427, de 
29.03.95, que majoraram as alíquotas do tributo de 20% para 32% e depois para 70%, 
respectivamente, e de inobservância do limite máximo de 60% ad valorem de que trata a 
Lei 3.244/57, com alteração do Dec. lei nº 2.162/84 e Lei 8.085/90. 
4. Inconstitucionalidade incidenter tantum proclamada do Dec. nº 1.427, de 29.03.95. 
5. Concessão parcial da segurança para assegurar o pagamento de 32%, tendo em vista 
que o percentual correto seria de 51,20% (máximo de 60% sobre 32%), percentual esse 
que não pode, todavia, ser fixado pelo Poder Judiciário, por não ostentar função 
legislativa positiva, mas apenas negativa. Iterativa jurisprudência. 
6. Poder-se-ia argumentar que o Poder Judiciário bem que poderia acatar a segurança 
apenas parcialmente, a favor do Fisco, determinando que o impetrante pagasse os 
51,20%. Todavia, no controle de constitucionalidade das normas, o Judiciário atua como 
legislador negativo, nunca como positivo, salvo em mandado de injunção. Destarte, ao 
declarar inconstitucional determinada lei ou ato normativo do Poder Público, os órgãos 
judiciais afirmam a inaplicabilidade da norma em questão, não podendo editar outra em 
substituição, tendo em vista que tal função é do Legislativo. 'O Judiciário não tem poderes 
de produção legislativa para dilargar o alcance da lei' (Ap. Civ. 144.504-RN, Min. Costa 
Lima - 2ª T, STJ, unan, DJU, 03.10.88, p. 25169). 'O Judiciário só pode atuar como 
legislador negativo' (STF, Rp. 1.451-7, DF), DJU de 24.6.88, p. 16113, Min. Moreira Alves. 
'... Não se permite ao Juiz, em face de determinados fatos que se submetem à regência 
específica, atuar como se legislador fosse, criando a norma própria' (AC 3024-PE, Rel. 
José Delgado, DPJ de 03.02.90, p. 44, 2ª T, un., TRF 5ª Região). 
7. Duplo grau (parágrafo único do art. 12 da Lei nº 1.533/51), sem prejuízo de meu 
entendimento pessoal pela cessação dos privilégios processuais das pessoas jurídicas de 
direito público (art. 5º, caput, da CF/88), que não se confunde com jus imperii. 
8. Custas, ex lege, a serem reembolsadas pelo impetrado. 
9. Sem honorários (STF - Súmula 512)". 
Não está em discussão o momento da ocorrência do fato gerador. A r. sentença concedeu 
parcialmente a segurança apenas por entender que a União poderia alterar a alíquota de 
32% em mais 60% sobre esse índice, e não elevá-la em até mais 60 pontos percentuais. 
Cabe, pois, o exame da matéria exclusivamente nesse aspecto, tendo em vista que os 
demais argumentos dos impetrantes foram rechaçados, sem que interpusessem o recurso 
próprio. 
O cerne da fundamentação do raciocínio do douto Sentenciante acha-se no seguinte 
tópico da sentença: 
"30. Iniludivelmente que o Dec. nº 1.427, de 29.03.95, não observou o limite máximo 
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estabelecido no § 1º do art. 3º da Lei nº 3.244/57, com as alterações do art. 1º do Dec. lei 
nº 2.162, de 19.09.84, e Lei 8.085/90. O limite máximo de alteração da alíquota ficou 
fixado em 60% ad valorem, vale dizer, o limite para mais estabelecido pelo § 1º do art. 3º 
da Lei 3.244/57, com as alterações subseqüentes. 
31. Fácil constatar que, quando da passagem da alíquota de 20% para a de 32%, foi 
criteriosamente observado o limite de 60% para mais (60% de 20 é 12, e 20 + 12 = 32%), 
previsto no § 1º do art. 3º da Lei 3.244/57, com alterações subseqüentes. 
32. Todavia, quando da passagem da alíquota de 32% para 70%, foi extrapolado aquele 
limite máximo 'para mais' de 60%. É que, 60% de 32, para mais, é 19,20% que, somados 
aos 32%, se obtém o máximo de 51,20% e não 70%, como resultou fixado em razão do 
Dec. 1.427/95, havendo, aí, violação ao art. 153, § 1º, da CF/88" (fls. 58). 
Data venia, equivoca-se o ilustre Sentenciante. O limite referido está assim previsto no 
dispositivo legal suso- invocado: 
"Decreto-lei nº 2.162, de 19.09.84 
Altera o limite máximo para elevação das alíquotas da Tarifa Aduaneira do Brasil. 
(...) 
Art. 1º. Fica alterado para 60% (sessenta por cento) ad valorem o limite para mais 
estabelecido pelo § 1º do artigo 3º da Lei nº 3.244 (1), de 14 de agosto de 1957, 
dispensada a observância do limite máximo do respectivo capítulo a que se refere o caput 
do mesmo artigo. 
(...)" 
Como bem fez ver o ilustre Sentenciante, trata-se de limite de 60% ad valorem, ou seja, 
sobre o valor do bem, que define a sua base de cálculo. Assim, um bem de valor 100, 
cuja alíquota fosse 20%, pagando imposto de 20, poderia ter sua alíquota aumentada 
para 80%, passando a pagar o imposto de 80. Portanto, era possível o aumento de até 
mais 60 pontos percentuais, o que significa que o Decreto nº 1.427, de 29.03.95, 
manteve-se dentro dos limites fixados pelo Decreto-lei nº 2.162, de 19.09.84. 
Verifica-se, então, que a norma que autorizou o aumento da alíquota do tributo não 
merece qualquer reproche. 
Pelo exposto, dou provimento à remessa oficial para denegar a segurança, condenando 
os impetrantes ao pagamento das custas processuais. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 84.009-RN  

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Parte Autora: DIVONE MARIA PINHEIRO 
Parte Ré: UNIÃO FEDERAL 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA-RN 
Advogada: DRA. TATIANA MENDES CUNHA (PARTE A) 
 
EMENTA 

Administrativo e Processual Civil. Preliminar de incompetência do Juízo. Descabimento. 
Concurso público. Comprovação do nível de escolaridade. 
- Competente para julgamento do feito o Judiciário Federal, nos termos do art. 109, I, da 
Constituição Federal. 
- É dominante o entendimento jurisprudencial de que a comprovação de conclusão de 
curso de nível superior, quando a lei assim o exige para provimento de cargo público, 
deve ser feita quando da investidura e não no momento da inscrição no concurso (art. 5º, 
IV, Lei 8.112/90). 
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- Remessa oficial improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à remessa oficial, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 9 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Divone Maria Pinheiro, devidamente qualificada, 
ajuizou ação ordinária contra a União Federal, em que pede a declaração de 
inconstitucionalidade do item 5, alínea "b", do Edital de Concurso Público para o cargo de 
Técnico Judiciário - Área Fim, realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª 
Região, em 30.05.94. Em conseqüência, pediu o reconhecimento do seu direito a firmar 
Termo de Interesse, ser nomeada e empossada no cargo em referência, tendo em vista 
sua aprovação em 9º lugar. 
O cerne da questão diz respeito ao fato de que a impetrante somente se bacharelou em 
Direito no dia 1º de agosto de 1994, quando a norma editalícia exigia o atendimento de tal 
condição no ato da inscrição. O Edital de Convocação, porém, só veio a ser publicado em 
14.09.94. 
A r. sentença afastou a preliminar de incompetência da Justiça Federal, por não cuidar-se 
aqui de medida cautelar ou mandado de segurança. No mérito, julgou o pedido 
procedente em parte, para considerar sem validade a norma questionada, assegurando à 
autora o direito a ser nomeada em observância à ordem de classificação, desprezando-se 
a exigência de comprovação de escolaridade contemporânea à data das inscrições. 
O feito subiu por força do duplo grau de jurisdição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Em relação à preliminar de incompetência, 
mostra-se descabida.  
Não se trata aqui de mandado de segurança ou medida cautelar, mas de ação ordinária 
ajuizada contra a União Federal. Inquestionável a competência do Judiciário Federal, nos 
termos do art. 109, I, da Constituição Federal. 
Passo ao mérito. 
A r. sentença resumiu os fundamentos da decisão na seguinte EMENTA 
EMENTA: "Ação Ordinária. Preliminar. Rejeição. Concurso público. Comprovação de 
escolaridade. Momento da posse. 
- Rejeita-se a preliminar de incompetência do Juízo argüida pela União Federal, visto que, 
não versando os autos sobre medida cautelar ou a sua liminar, inaplicável, in casu, o art. 
1º da Lei 8.437/92. 
- Firmou-se na jurisprudência do ex-TFR que o momento adequado para o candidato em 
concurso público fazer prova da escolaridade exigida para o cargo em disputa é o da 
posse, e não o das inscrições. 
- Orientação que vem se tornando pacífica em nossas Cortes. 
- Sem falar que o próprio regime jurídico dos servidores públicos civis somente exige essa 
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prova para a investidura no cargo. 
- Ademais, a exigência da prova da escolaridade retroativa à data das inscrições fere os 
princípios da razoabilidade, bem como viola a finalidade do ato administrativo, que visa a 
selecionar os melhores candidatos para funcionarem como agentes da Administração 
Pública. Se no momento da posse o candidato dispõe de habilitação para o desempenho 
do cargo, afigura-se como um contra-senso obstar a sua investidura. 
- Procedência, em parte, do pedido". 
Esta Turma, em diversas oportunidades, já se pronunciou na esteira de tal entendimento. 
A exigência editalícia não se harmoniza com o disposto no art. 5º, IV, da Lei nº 8.112/90, 
ao assim dispor: 
"Art.5º. São requisitos básicos para investidura em cargo 
público:.................................................... 
IV - o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;" 
Em comentário sobre essa regra, assim se expressa Ivan Barbosa Rigolin: 
"Tendo, o cargo, as atribuições descritas em lei federal regulamentadora de profissões ou 
não, o fato é que a lei federal que crie cargo precisará indicar, atenta às suas 
características peculiares, qual o nível e a espécie de escolaridade exigida para o seu 
provimento, podendo conter exigências até mesmo de grau intermediário entre dois níveis 
contínuos de escolaridade, como, por exemplo, a exigência de que o candidato comprove 
"estar cursando o 2º grau" ou "estar em curso superior, de matéria x". De qualquer modo, 
com clareza, a lei que crie cargos precisará indicar todos os elementos de escolaridade 
que exija para o provimento dos mesmos cargos, porém fique claro: o provimento do 
cargo, e não fase anterior (como a do concurso, p. ex.), é que exige a escolaridade. No 
momento do provimento, e não antes, precisará ela ser demonstrada por diplomação 
hábil". (Comentários ao Regime Único dos Servidores Públicos Civis: Lei nº 8.112, de 
11.12.1990. São Paulo, Ed. Saraiva, 1992, p. 25) 
Tal entendimento é tradicional na jurisprudência. A r. sentença invoca as seguintes 
ementas de julgados do extinto Tribunal Federal de Recursos: 
"Administrativo. Concurso público. Exigência de apresentação de diploma de curso 
superior. Fiscal de Tributos Federais. 
1. A exigência de apresentação de diploma de curso superior ou habilitação equivalente 
refere-se à posse no cargo e não como condição para a inscrição em concurso público. 
2. Segurança confirmada". 
(TFR, 3ª T., un., Remessa ex officio nº 109.370-RJ, Rel. Min. Assis Toledo, DJ 10.12.87, 
p. 28092) 
"Administrativo. Concurso público. Prova de escolaridade. 
1. Firmou-se a jurisprudência deste Tribunal, encimada no Decreto nº 86.364/81, no 
sentido de que a prova de conclusão do curso superior, mediante apresentação de 
documento hábil, é condição essencial para a posse no cargo público. 
2. Remessa oficial conhecida e improvida". 
(TFR, 2ª T., un., Remessa Ex Officio nº 109.219-SP, Rel. Min. Costa Lima, DJ 10.12.87, p. 
28.069). 
No mesmo sentido, tem assim se pronunciado o Egrégio STJ: 
"EMENTA: Mandado de Segurança. Concurso público. Requisitos para inscrição. 
Habilitação para o cargo. Diploma. Recurso provido. 
Não se pode desclassificar o concorrente de concurso público por não possuir diploma de 
graduação universitária à época da inscrição se o edital que rege o certame exige a 
apresentação dos documentos de habilitação dos candidatos somente após aprovados, 
quando da convocação para a posse. 
Recurso provido, por unanimidade. Precedentes". 
(Rel. Senhor Min. Demócrito Reinaldo, DJU - I 31.05.93, p. 10623) 
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Entre as decisões proferidas nesta Turma, a autora invoca a seguinte, relatada pelo em. 
Juiz Francisco Falcão: 
"EMENTA: Concurso público. Exigência de diploma de nível superior no ato da inscrição. 
Inadmissibilidade. 
O diploma de nível superior, quando exigido, é condição para investidura no cargo, e não 
para efeito de inscrição no concurso. 
Remessa oficial a que se nega provimento. Decisão unânime". 
(Rel. Juiz Francisco Falcão, DJU II, 25.06.90, p. 13912). 
O ilustre Sentenciante honrou-me com a invocação de ementa de julgado em que fui 
Relator, nos seguintes termos: 
"Administrativo. Mandado de Segurança. Concurso público. Escolaridade. Comprovação. 
- Inadmissível a exigência da comprovação de escolaridade quando das inscrições se o 
edital permite implicitamente aos candidatos tal cumprimento no ato da admissão ao 
emprego, nada impedindo, portanto, que a colação de grau viesse a ocorrer após a 
realização do concurso. 
- Precedentes do ex-TFR: AMS 88.331-PE, REO 79240-MG, REO 78.920-DF. 
- Remessa oficial improvida". 
(TRF 5ª Região, Remessa Ex Officio nº 1.838-RN, Rel. Juiz Castro Meira, DJ de 21.09.90, 
S. II, p. 21893, un.) 
Vê-se, portanto, que a r. sentença foi proferida em harmonia com o entendimento desta 
Turma e da jurisprudência dominante, pelo que merece ser confirmada. 
Pelo exposto, nego provimento à remessa. 
É como voto. 

 


