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Revista 25 - julho/setembro 1996 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 3.020-CE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Agravante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Agravados: FRANCISCO TARCÍSIO ALMEIDA DE ARAÚJO E OUTRO 
Advogados: DRS. GOUVAN LINHARES LOPES E OUTROS (AGRTE.) E  

JAYRO SILVA DE HOLANDA (AGDOS.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação ordinária cumulada com pedido de 
consignação em pagamento. 
1. Não se admite o pedido consignatório em ação ordinária, desde que são ritos 
incompatíveis com efeitos diversos. Em ação de consignação, de rito especial, o devedor 
isenta-se da mora e extingue a obrigação. Em ação ordinária, inexiste a possibilidade de 
liberação de eventual depósito com os mesmos efeitos da consignatória. 
2. Reforma da decisão que permitiu o depósito. 
3. Agravo provido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, dar provimento ao agravo, 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, 15 de agosto de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: A CEF - Caixa Econômica Federal agrava de 
decisão do MM. Juiz da 4ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, que, nos autos de ação 
ordinária,  deferiu pedido de consignação de prestações da casa própria em  favor de 
Francisco Tarcísio Almeida de Araújo e outro.      
Alega a agravante, em suma, que: a)  o pedido de consignação em ação ordinária não 
poderia ter sido deferido, pois incompatíveis os tipos de procedimentos; b) somente 
através de ação de consignação em pagamento é cabível o depósito das prestações, 
tratando-se de procedimento especial. 
Oferecida a contraminuta do agravo e mantida a decisão, vieram-me os autos conclusos 
por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A decisão agravada está redigida nos 
seguintes termos: "Em nada prejudica o pedido de depósito, nominado como 
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'Consignação'. Defiro, portanto". (fls. 14) 
Insurge-se a agravante, no sentido de que a ação ordinária contém pedidos incompatíveis 
entre si, não sendo possível sua cumulação com ação consignatória, de procedimento 
especial. 
Constato, inicialmente, que a ação encontra-se denominada de "Ordinária cumulada com 
Pedido de Consignação". Pretendem os autores, ora agravados, obter: 1) a declaração 
incidental de inconstitucionalidade de Portaria do BNH que autorizou o reajuste do seguro 
incidente sobre as prestações, declarando ilegais e abusivos os reajustes praticados pela 
CEF nos meses de dezembro/89, julho/90, abril e maio/92; 2) a devolução dos valores 
cobrados indevidamente;  3)    o deferimento, in limine, do benefício de consignarem, na 
data do vencimento das prestações, a importância de Cr$ 357.253,17, que entendem 
como o valor correto da obrigação mensal. (fls. 13) 
Cuida-se de uma ação declaratória cumulada com repetição de indébito e consignatória, 
que tem feições de declaração, muito embora de procedimento diverso do ordinário. 
Penso que a razão está com a agravante quando afirma da impossibilidade de se permitir 
o depósito das prestações por meio do processo comum. 
É que, impende-se, a priori, detectar os efeitos práticos dessa liberalidade jurídica. Como 
é de curial sabença, a procedência de pedido consignatório, feito nos moldes do art. 890 
do Código de Processo Civil, impõe a extinção da obrigação, além de livrar o autor dos 
efeitos da mora. A vitória do autor reflete na possibilidade legal do réu de receber os 
valores depositados. 
No caso em tela, não vislumbro a possibilidade de tais efeitos, pois, a meu pensar, não 
poderá o Magistrado, quando da prolação da sentença, sendo esta favorável aos autores, 
ora agravados, liberar o depósito. A não ser que se faça tabula rasa ao processo 
específico de consignação em pagamento.  
Acresça-se a isto que o quantum depositado não foi alvo de discussão, nem poderia sê-lo 
em ação ordinária. 
Reconheço que o processo ordinário é para onde deságua a maior parte das ações. 
Contudo, não se pode desprezar o que está expresso no texto legal, pois a lei não contém 
palavras inúteis. 
Aqui não se trata de excessivo rigor, mas de manifesta impossibilidade legal. Certo, pois, 
que o rito comum não se compadece com o procedimento especial do art. 890 do Código 
de Processo Civil. 
Com essas considerações, dou provimento ao agravo para cassar a decisão que 
autorizou o depósito. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 3.906-SE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Agravante: CLAUDINETE SOARES MOTA  
Agravada : UNIÃO FEDERAL 
Advogados DRS. ROSA HELENA BRITTO ARAGÃO E OUTRO (AGRTE.) 
 
EMENTA 

Constitucional. LBA. Sucessão pela União Federal. Competência da Justiça Federal. 
- As Fundações Públicas Federais, como entidades de direito privado, são equiparadas às 
empresas públicas, para os efeitos do art. 109, I, da Constituição da República. 
- Sucessão pela União Federal nos processos judiciais da LBA. (Decreto nº 1.398/95, art. 
6º, § único). 
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- Agravo provido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento ao 
agravo, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 07 de março de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente  
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO  

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Cuida-se de agravo contra decisão que concluiu 
pela incompetência da Justiça Federal para julgar a ação que versa sobre diferenças 
salariais anteriores ao Regime Jurídico Único, em face do inc. I do art. 109 da 
Constituição Federal não incluir expressamente a fundação como pessoa jurídica a gozar 
do foro da Justiça Federal. 
Alega a  agravante que o Julgador a quo aplicou apenas a interpretação gramatical do 
texto constitucional ao julgar-se absolutamente incompetente, remetendo os autos à 
Justiça Estadual, até porque a LBA foi instituída e é mantida pela União Federal.  
Assim, pede o provimento do presente agravo, para o fim de ser declarada a competência 
da Justiça Federal para julgar a lide, visto que o STF já decidiu que deve ser aplicado às 
fundações públicas federais o mesmo tratamento dispensado às autarquias.  
O MM. Juiz Federal manteve a decisão, cujo trecho final transcrevo a seguir: 
"Apesar de navegar com poucas companhias, não consigo aceitar a idéia de, na 
interpretação do inciso I do art. 109, estender a competência da Justiça Federal para ente 
não incluído pelo constituinte". 
Regularmente processado o recurso, subiram os autos a este Tribunal, sendo a mim 
distribuídos. 
Dispensada a revisão (art. 30, IX do R.I.) 
É o relatório. 
 
VOTO  

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): A questão em tela versa sobre a 
competência da Justiça Federal em julgar causa em que figurar como parte fundação 
federal. 
O MM. Juiz Federal julgou-se incompetente para apreciar o feito, considerando o disposto 
na Constituição Federal: 
"Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem 
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de 
falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do 
Trabalho". 
No entanto, a decisão impugada ateve-se a uma simples interpretação gramatical do texto 
constitucional, como aduziu a agravante, não observando decisão do Egrégio Superior 
Tribunal de Justiça, verbis: 
"As fundações públicas federais, como entidades de direito privado, são equiparadas às 
empresas públicas, para os efeitos do art. 109, I, da Constituição da República" (RSTJ 
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4/1.245). 
Aplica-se, portanto: 
"- ... 
- à Legião Brasileira de Assistência (RTJ 122/495, RSTJ 4/1.259, STJ-Bol. AASP 
1.709/245)". 
(IN Theotonio Negrão, CPC e Legislação Processual em Vigor, p. 39). 
Como se não bastasse o raciocínio jurisprudencial acima, que já seria suficiente para dar 
provimento ao agravo, ressalto que estes autos foram devidamente autuados em nome da 
União Federal, atendendo à solicitação desta às fls. 29, na condição de sucessora da 
Legião Brasileira de Assistência nos processos judiciais, por força do art. 6º, § único, do 
Decreto nº 1.398, de 16.02.95.  
Logo, não resta dúvida que a Justiça Federal é o foro competente para apreciar a lide. 
Ante o exposto, dou provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5.467-PE  

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Agravados: THEOPHILO FRANSCISCO DE ARRUDA E OUTROS 
Advogados: DRS. CARLOS ALBERTO S. CAVALCANTI E OUTROS (AGRTE.) E   

MOACIR ALVES DE ANDRADE (AGRDOS.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Agravo de Instrumento. Liquidação de sentença. Citação válida, em face 
de ter atingido sua finalidade, bem como por não se tratar propriamente de execução. 
1. Na situação vertente, constato nos autos, às fls. 10, que a citação do INSS,  acerca da 
liquidação da sentença, foi realizada mediante via postal.  Não obstante, é sabido que não 
deve ser decretada a nulidade de nenhum ato processual, quanto  ao tempo e à forma, 
em desacordo com a lei, alcançada a sua finalidade, e, no caso ora em estudo, este fato 
se encontra configurado quando o agravante se manifesta nos autos, por ocasião da 
interposição do presente agravo.  Ademais, no caso em tela, não se trata propriamente de 
execução, como bem asseverou o ilustre Juiz monocrático. De modo que não vislumbro a 
alegada nulidade de citação. 
2. Precedente nesta Corte. 
3. Agravo improvido. 
 
ACÓRDÃO   

Vistos, discutidos e relatados estes autos, em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade,  negar provimento ao agravo, nos termos do relatório, do voto do Juiz 
Relator e das notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente 
julgado.   
Custas, como de lei.   
Recife, 6 de agosto de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de agravo de instrumento contra decisão 
interlocutória que determinou a intimação do INSS acerca da  liquidação da sentença 
através de via postal. 
Em seu recurso, o INSS-agravante alegou, em resumo, que o despacho, ora recorrido, 
não observara o artigo 222, letras "c" e "d", do CPC. 
A parte agravada  apresentou contraminuta. 
O MM. Juiz singular, exercendo o juízo de retratação, manteve o despacho agravado. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Em seu recurso, o INSS-agravante alegou, 
em resumo, que o despacho que determinara a sua intimação mediante via postal, acerca 
da fase de liquidação da sentença, não observara o artigo 222, letras "c" e "d, do CPC. 
O artigo 222,  letras "c" e "d", apresenta a seguinte redação:  
"Art. 222 - A citação será feita pelo correio, para qualquer comarca do País,  exceto: 
................................................................................................................. 
c) quando for ré pessoa de direito público; 
d) nos processos de execução;" 
Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, depreende-se que a forma de citação, em 
regra, deve ser a  efetuada através do correio. A exceção será por meio de oficial de 
justiça e edital.  
Na situação vertente, constato nos autos, às fls. 10, que a aludida citação foi realizada 
mediante via postal.  Não obstante, é sabido que não deve ser decretada a nulidade de 
nenhum ato processual, quanto ao tempo e à forma, em desacordo com a lei, alcançada a 
sua finalidade, e, no caso ora em estudo, este fato se encontra configurado quando o 
INSS se manifesta nos autos, por ocasião da interposição do presente agravo.   
Ademais, no caso em tela, não se trata propriamente de execução, como bem asseverou 
o ilustre Juiz monocrático. De modo que não vislumbro a alegada nulidade de citação. 
Neste sentido, já se posicionou o eminente Juiz Ridalvo Costa, desta Corte:  
"Processual Civil. Liquidação de sentença. Cálculos. Citação ou intimação para que a 
parte requerida ofereça minuta. Desnecessidade. 
A liquidação, embora tenha natureza jurídica de processo preparatório da execução e não 
de simples fase processual, dispensa, na espécie (liquidação por cálculo), de citação ou 
de requisição de elementos para a conta, quando estes já se encontram nos autos. Se 
este não demonstra erro dos cálculos, nem que a liquidação tenha extrapolado os limites 
da sentença condenatória, deve ser improvida".  
(AC - 2899-2 - PB, julg. 19.08.93, Juiz Ridalvo Costa). 
Por  tais considerações, nego provimento ao agravo.  
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5.592-PE  (96.05.03764-5) 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Agravante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO ITAENGA 
Agravado: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA-INCRA 
Advogados: DRS. MARA REGINA SIQUEIRA DE LIMA E OUTROS (AGRTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Agravo de Instrumento. Artigo 236, inciso I, do CPC.  Nomes das partes 
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e de seus respectivos advogados diversos da exordial. 
1.  O inciso I, do artigo 236, do CPC, determina, in verbis: "É indispensável, sob pena de 
nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, 
suficientes para sua identificação". Na situação vertente, constato nos autos que o 
acórdão de fls. 185, dos autos da AC-68.398 - PB, publicado por esta Egrégia Corte, 
equivocou-se no tocante aos nomes das partes, bem como dos seus respectivos 
patronos. Assim, determino ao MM. Juiz monocrático que remeta os autos da AC nº 
68.398 - PB  a este Egrégio Tribunal, para que possam ser adotadas as providências 
cabíveis, no sentido da republicação do acórdão de fls. 185. 
2. Agravo provido.  
 
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 ao agravo,  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, 25 de junho de  1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator  
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de agravo de instrumento contra despacho 
que indeferiu o pedido de remeter os autos a esta Egrégia Corte, para que seja feita a  
correção de  erro material ocorrido na publicação do seu acórdão, de fls. 185, dos autos 
da AC - 68.398 - PB, sob a justificativa de que descabe pedido de remessa de autos para 
o TRF-5ª Região perante a 1ª Instância. 
Em seu recurso, a agravante alegou, em síntese, que foi somente através do despacho 
recorrido que veio a ter conhecimento do teor do acórdão publicado por este Colegiado. 
Assim, objetiva a republicação do aludido acórdão, tendo em vista ter sido irregular a sua 
forma de intimação, ou seja, que a mesma não foi realizada nos termos do inciso I, do 
artigo 236, do CPC. 
A parte agravada apresentou contraminuta, às fls. 25/32. 
Ao prestar suas informações, o ilustre Juiz monocrático afirmou que o motivo do 
indeferimento do presente agravo reside no fato de ter a agravante pleiteado perante a 
instancia a quo  que se procedesse à correção de erro material ocorrido no  aludido 
acórdão de fls. 185, publicado por este Egrégio Tribunal. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Em seu recurso, a agravante alegou, em 
síntese, que foi somente através do despacho recorrido que veio a ter conhecimento do 
teor do acórdão publicado por este Colegiado. Assim, objetiva a republicação do aludido 
acórdão, tendo em vista ter sido irregular a sua forma de intimação, ou seja, que a mesma 
não foi realizada nos termos do inciso I, do artigo 236, do CPC. 
Na situação vertente, constato nos autos que o acórdão de fls. 12, publicado por esta 
Egrégia Corte, equivocou-se no tocante aos nomes das partes, bem como dos seus 
respectivos patronos, conforme transcrevo abaixo, in verbis: 
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"Apelação Cível n. 68.398-PE  (94.05.42398-3) 
Relator: O Sr. Juiz Araken Mariz 
Apte.:   Instituto Nacional Do Seguro Social-INSS 
Adv.:    Maria de Lourdes Caldas Câmara e outros 
Apda:    Fátima de Faria Brasileiro 
Adv.:    Gevandro Medeiros da Silveira 
Origem:  2ª Vara-PE"  
O inciso I, do artigo 236, do CPC, assim está disposto:  
"Art. 236 - No Distrito Federal e nas Capitais dos Estados e dos Territórios, consideram-se 
feitas as intimações dos atos no órgão oficial. 
I - É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das 
partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação".  
Diante da leitura do dispositivo legal, entendo ser imprescindível constarem os nomes das 
partes e de seus repectivos advogados no ato processual referente à publicação do 
acórdão, sob pena de ser  o mesmo considerado inválido.  
Por tais considerações, dou provimento ao agravo, para determinar ao MM. Juiz 
monocrático que remeta os autos da AC nº 68.398 - PB  a este Egrégio Tribunal, para que 
possam ser adotadas as providências cabíveis, no sentido da republicação do acórdÒo de 
fls. 185. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 6.036-PB 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Agravante: GENERCI ALVES DA SILVA 
Agravado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. JOSÉ CÂMARA DE OLIVEIRA E OUTRO (AGRTE.) 
 
EMENTA 

Agravo de Instrumento. Aposentadoria por invalidez. Decisão interlocutória que 
determinou fosse realizada perícia médica a fim de se certificar se o agravante encontra-
se habilitado para exercer as atividades laborais. Despacho que ressalta a relevância do 
exame pericial, determinando a sua feitura. Agravo improvido.  
 
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 ao agravo, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 18 de junho de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Trata-se de agravo de instrumento contra 
decisão que nos autos de ação ordinária deferiu o pedido de realização de nova perícia, 
objetivando constatar se o agravante é portador de doença incapacitante. Pretende, 
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assim, a anulação da decisão, a fim de que mantenha definitivamente a aposentadoria por 
invalidez, à luz da Súmula nº 217 do STF. 
Subiram os autos e tocaram primeiramente ao ilustre Relator, o Juiz Geraldo Apoliano, 
que, em despacho de fls. 38, confirmou a realização do exame pericial.  
Nas informações trazidas pelo Juiz monocrático, o mesmo relatou o estado atual dos 
autos principais e manteve a decisão agravada. 
É o relatório. 
Peço dia para julgamento. 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O pedido se reporta à reforma da 
decisão agravada que determinou a realização de perícia médica no agravante, para se 
certificar se a situação deste é de aptidão para o trabalho, ou se não, é de manutenção da 
aposentadoria por invalidez. 
O Exmo. Juiz Dr. Geraldo Apoliano, o qual me precedeu nestes autos, exarou o seguinte 
despacho, fls. 35: 
"A perícia judicialmente determinada afigura-se-me relevante para o deslinde da 
pendência, e não implicará em qualquer prejuízo para a agravante, bem ao contrário: se 
for constatado o fato da persistência da invalidez, os valores reclamados, já não haverá 
mesmo dúvida, serão inquestionavelmente devidos". 
Tendo em vista o pronunciamento acima proferido, mantenho a decisão agravada. 
Com estas considerações, nego provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 7.356-CE (96.05.140420) 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Agravante: LIDIANE COSTA SALES 
Agravada: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. FREDERICO ANTÔNIO ARAÚJO BEZERRA (AGRTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Inicial. Emenda. Art. 283 do CPC. Benefício previdenciário da Lei nº 
8.742/93.  
- Não há reparos no despacho que, verificando a omissão da inicial quanto à juntada de 
documentos obrigatórios, concede à parte o prazo de dez dias para o suprimento. 
- O requerimento de benefício previdenciário deve ser formulado na via administrativa, 
descabendo a via judicial se não há prova da existência de denegação do pedido ou 
omissão em decidi-lo. 
- O deferimento do benefício instituído pela Lei nº 8.742/93 exige a apresentação de 
documentos especificados no Decreto nº 1.744/95. 
- Agravo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 12 de setembro de 1996 (data do julgamento). 
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JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente, em exercício 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: A agravante, representada por sua mãe, ajuizou ação 
contra a União Federal postulando o benefício devido aos portadores de deficiência física 
incapacitante. 
Recebendo os autos, o MM.  Juiz a quo ressaltou que o pedido deveria ser dirigido ao 
INSS e  que, nos termos do Decreto nº 1.744/95, deve o pleito ser instruído com algum 
dos documentos previstos no seu art. 8º, bem como com comprovação da deficiência 
física,  de renda familiar, através de informação passada pelo Conselho de Assistência 
Social do Município ou por qualquer das autoridades indicadas no referido ato normativo. 
Inconformada, interpõe o presente  recurso em que alega que a decisão judicial, ao 
determinar que se comprove o requerimento administrativo do benefício, bem como das 
exigências administrativas, fere os incisos XXXIV, "a" e XXXV, ambos do art. 5º da 
Constituição Federal. Acrescenta que, com a inicial, apresentou documentos necessários 
ao convencimento do Juiz. 
Vieram informações. 
Manifestou-se a agravada pedindo a manutenção do despacho. 
Tratando-se de interesse de menor, pedi a manifestação do Ministério Público, que se 
pronunciou pelo improvimento do recurso. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SR. JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): O r. despacho impugnado foi proferido nos 
seguintes termos: 
"1. O benefício de prestação continuada, devido aos idosos carentes maiores de 70 
(setenta) anos, bem como aos portadores de deficiência física incapacitante para o 
trabalho (art. 203, V, da CF/88), deve ser requerido ao Instituto Nacional do Seguro Social 
- INSS, como inserto no art. 7º do Decreto 1.744/95, sendo indevida, portanto, a 
interveniência da União Federal no procedimento administrativo da sua concessão. 
2. O pleito deve ser instruído  com prova da identidade do postulante, que deverá 
apresentar quaisquer dos documentos previstos no art. 8º do referido Decreto, segundo 
prevê o art. 11 do mesmo diploma normativo. 
3. Deve, ainda, o pedido de habilitação ser instruído com a comprovação da deficiência 
física, quando for o caso, através de laudo expedido por equipe  do SUS ou do Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS (art. 20, § 6º, da Lei 8.742/93), acompanhando-se, 
também, comprovação documental da renda familiar, através de informação passada pelo 
Conselho de Assistência Social do Município (art. 12 do Decreto 1.744/95) ou de 
declaração firmada por qualquer das autoridades indicadas no art. 12, § 2º, do citado 
Decreto, conforme autoriza o seu art. 13, V. 
4. No caso sub examine, verifica-se que a parte, além de não ter postulado, na via 
administrativa, a concessão do benefício ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,  
ao propor a ação judicial, deixou de anexar documentos necessários ao deslinde da 
questão, quando se sabe que o processo somente poderá ter curso quando devidamente 
instruído (art. 283 do CPC), sendo este um encargo da parte que o promove (art. 276 do 
CPC). 
5. Dessa forma, concedo o prazo de 10 (dez) dias para a emenda da inicial, sob pena de 
seu indeferimento (art. 284 e § 2º do CPC)". 
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Como se vê, limitou-se o ilustre Julgador a conceder prazo à ora agravante para 
completar a inicial, trazendo prova documental indispensável ao prosseguimento do feito, 
nos termos do art. 283 do Código de Processo Civil. 
Não se questiona se o portador de deficiência física faz jus ao benefício previdenciário 
previsto na Lei nº 8.742/93. Todavia, não pode o Judiciário simplesmente substituir a 
Administração Pública na sua concessão. É necessário provar-se que houve negativa ou 
pelo menos demora injustificável no atendimento do pleito, já que a ação judicial 
pressupõe a existência de lide. 
A propósito, trago a lúcida manifestação do Ministério Público Federal, através do parecer 
subscrito pelo ilustre Procurador Regional da República, Dr. Benedito Izidro da Silva: 
"Analisando-se o respeitável despacho: 
1 - Quanto à via eleita. 
Preceitua o art. 203, V, quando o legislador dispôs sobre o benefício de prestação 
continuada, que sua concessão dependeria de disposição legal, conforme se abstrai do 
texto abaixo transcrito: 
'Art. 203 - a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente 
de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 
V - a garantia de salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e 
ao idoso  que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la 
provida por sua família, conforme dispuser a lei'.  
Em 1993, mais precisamente em 7 de dezembro daquele ano, foi editada a Lei no 8.742, 
dispondo sobre a organização da Assistência Social, que em seu bojo trouxe uma parte 
da regulamentação necessária para a aplicação do benefício de prestação continuada. Já 
neste dispositivo legal foi explicitada a intenção do legislador em destinar a competência 
para o provimento do benefício a um órgão da Administração Pública Federal, conforme o 
disposto no seu art. 35, in verbis: 
'Art. 35 - Cabe ao órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação 
política nacional de assistência social operar os benefício de prestação continuada de que 
trata esta Lei, podendo, para tanto, contar com o concurso de outros órgãos do Governo 
Federal, na forma a ser estabelecida em  regulamento'. 
De tal forma que, desde já, descentralizou-se a competência da União Federal para tal 
apreciação, por motivos nitidamente administrativos, pois seria impossível à própria União 
Federal analisar caso a caso os requerimentos, ademais já existe um órgão federal 
estruturado para lidar especificamente com assuntos pertinentes à previdência social. 
Um ano depois, em 8 de dezembro de 1994, foi publicado o Decreto nº 1.330, que já 
destinava os postulantes diretamente ao INSS ou à LBA; sendo assim, os requerimentos 
daquela data em diante já tinham acolhida certa. Como a ação ordinária proposta pela 
agravante data do ano de 1995, deveria ter sido dirigida ao órgão competente na forma da 
lei. 
Sobre este assunto alega a requerente estar fundamentada no inciso XXXV do art. 5º da 
nossa Lei Fundamental, segundo o qual a 'lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito'. 
Dispõe José Cretella Júnior, emérito doutrinador, em seu livro Comentários à Constituição 
Brasileira de 1988, vol. I, Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1992, às fls. 438: 
'A apreciação do Poder Judiciário incide sobre lesão a direito, não a interesse. A lesão a 
interesse somente pode ser resolvida no âmbito administrativo'. 
Como se pode abstrair deste postulado, existe uma diferença entre direito e interesse, 
não se pode, in casu, confundir o interesse da requerente, perfeitamente postulável 
através de via administrativa, com seu direito, até mesmo porque como dispõe Cretella 
em obra supracitada às fls. 449: 
'a norma jurídica in abstracto não ofende ao indivíduo, como sujeito de direito, quando a 
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norma se transporta do gênero para o caso, mediante ato de execução ou aplicação in 
concreto, é que surge a perspectiva de violação a direito subjetivo'. 
Teria sido o seu direito lesado após sua postulação perante o órgão competente, 
devidamente comprovada sua adequação à norma e posterior indeferimento do pedido, 
somente então seria seu direito legitimamente protegido pela via jurisdicional. 
É sabido por qualquer estudioso do direito que a interposição de uma ação obedece a 
algumas condições, entre elas está o interesse de agir que, segundo o dizer de Humberto 
Theodoro Júnior, in Curso de Direito Processual Civil, 2 v., Rio de janeiro, Forense, 1994, 
às fls. 55 e 56: 
'O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter 
através do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa  maneira, 
que há interesse processual "se a parte sofre um prejuízo não propondo a demanda, e daí  
resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita  exatamente da intervenção dos órgãos  
jurisdicionais".' (Conforme original) 
Vê-se então a ausência deste pressuposto, qual seja, interesse de agir, tal fato de acordo 
com o art. 295, III, do CPC, acarreta o indeferimento da petição inicial, com conseqüente 
extinção do processo, nos moldes do art. 267, I. 
2 - Quanto ao pedido de prova de identidade. 
Determinou o Magistrado a produção de provas referentes à identidade da querelante. 
O Decreto nº 1.744/95, em seu art. 8º combinado com o art. 11, determina as formas para 
a comprovação e identidade do beneficiário, no inciso, I, do art. 8º, a legislação 
estabelece como prova suficiente a certidão de nascimento. 
A inserção deste documento nos autos, às fls. 11, a nosso entender, supre tal pedido que 
com certeza teve como fulcro não só a legislação pertinente, como também a 
necessidade de instrução devida de uma ação. 
Devendo, no momento, tal prova ser transladada para o processo originário, qual seja, a 
ação ordinária interposta pela agravante. 
3 - Quanto ao pedido de laudo médico. 
Argúi a recorrente que não incide sobre o seu pedido a necessidade de tal laudo, pois a 
lei que o determina foi editada posteriormente à sua interposição. 
Há um equívoco em tal argumentação, uma vez que desde 1993, quando foi publicada a 
Lei nº 8.742, tal laudo expedido por equipe multiprofissional do SUS ou INSS foi eleito 
como meio de prova da deficiência do querelante (vide art. 20, § 6º, do aludido diploma 
legal). Além disso, o art. 130 do Código de Processo Civil permite que o Juiz, de ofício, 
determine as provas necessárias à instrução do processo. 
Impossível seria a concessão de um benefício, que tanto oneraria os cofres do erário, 
sem que houvesse prova suficiente e estreme de dúvida da necessidade do referido 
benefício por parte de quem o postula. Logo, acertada foi a determinação do douto 
Magistrado ao abrir prazo para que tal insuficiência fosse saneada. 
Conclusão. 
Depreende-se de toda a análise feita, a improcedência do pedido, uma vez que a decisão 
atacada não determinou nada além do expressamente requerido por lei. 
Sendo assim, opina este órgão do Ministério Público Federal pela manutenção da decisão 
judicial ora atacada. 
É o parecer. S.M.J". 
Acolho tais fundamentos para manter o r. despacho agravado. 
Isto posto, nego provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8.385-AL         
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Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelada: MARINETE EMÍLIA NETO 
Advogados: DRS. ELMA CARDOSO OLIVEIRA E OUTROS (APTE.) E  

JOSÉ DELFIM DA MOTA BRANCO (APDA.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Pensão por morte de ex-segurado a filha menor. Violação do art. 427 do 
RBPS. Inocorrência. Inexistência de pagamento antecipado para aquisição de benefício.    
- O legislador ordinário vedou o pagamento antecipado de contribuições para recebimento 
de benefício, a teor do art. 427 do Decreto nº 83.080/79. Inexiste, entretanto, pagamento 
prévio de referidas prestações, quando, na verdade, o segurado as adimpliu com juros e 
correção  monetária decorrentes da mora em fazê-lo.     
- Em se tratando de auxílio-doença convertido em aposentadoria por invalidez e mantido 
por um período de dez anos sem que neste ínterim fosse argüida qualquer irregularidade 
em sua aquisição, não há de ser alegada dita irregularidade quando do momento da 
concessão da pensão à dependente da ex-segurada, titular do benefício questionado. 
- Inocorrendo a violação ao referido dispositivo legal e em face da situação fática 
consolidada, não há de se negar a pensão por morte da ex-segurada a sua filha menor.     
- Recurso improvido. 
 
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, 15  de  agosto de 1996 (data do julgamento)._ 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO   

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Apelação de sentença a condenar o INSS a 
conceder à menor Valdinês Emília da Silva, representada por sua tia Marinete Emília 
Neto, pensão por morte de sua genitora, a ex-segurada Hermínia Emília da Silva.   
O apelante insurge-se contra o decisum, alegando indevido o benefício pleiteado. A ex-
segurada inscrevera-se na Previdência pagando, de uma só vez, as 12 (doze) 
contribuições mensais referentes ao período de carência para obtenção de auxílio-
doença, posteriormente convertido em aposentadoria por invalidez. Contrariou, assim, o 
art. 427 do RBPS, que não permite a antecipação de contribuição para recebimento de 
benefício.   
Contra-razões às fls. 96.   
Relatei.  
 
VOTO   

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Não assiste razão ao apelante. O 
INSS irresigna-se com o decisum, alegando ser indevido o benefício pleiteado. Segundo 
ele, a ex-segurada Hermínia Emília da Silva teria obtido o auxílio-doença, posteriormente 
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convertido em aposentadoria por invalidez, irregularmente.   
A irregularidade decorreria do fato de a falecida haver pago de uma única vez todas as 
prestações exigidas para suprir a carência referente ao auxílio-doenÞa. Infringira, assim, o 
disposto no art. 427 do RBPS. Ei-lo:   
"Art. 427. Não é permitido ao beneficiário a antecipação do pagamento de contribuições 
para recebimento de benefício". Referido dispositivo é de tamanha clareza a dispensar 
grande esforço interpretativo. O legislador vedou o pagamento antecipado, antes do 
tempo próprio, ou seja, de prestações futuras para recebimento de benefício 
previdenciário.  Não é esta, entretanto, a hipótese dos autos. A segurada não efetuou 
previamente o pagamento das contribuições necessárias para aquisição do auxílio-
doença. Ao contrário, arcou com o ônus de adimpli-las com todas as conseqüências 
provenientes da mora em fazê-lo (doc. 08).   
Não vislumbro, pois, qualquer vício ou defeito a comprometer a legalidade do benefício da 
ex-segurada ou a justificar a não concessão da pensão pleiteada por sua dependente.  
Ademais, não obstante a alegada irregularidade, a autarquia previdenciária não apenas 
concedeu o auxílio-doença quanto o transformou em aposentadoria por invalidez, 
consolidando uma situação fática por um período superior a dez anos (26.01.78-DIB e 
25.08.88-óbito).  
Nunca foi, inclusive, instaurado qualquer procedimento administrativo ou judicial para 
investigar as condições de concessão do benefício.   
Por outro lado, o prazo de carência foi cumprido e as contribuições exigidas foram 
efetivamente realizadas. O argumento do apelante não se revela de tal modo convincente 
a ponto de impedir o reconhecimento de um direito cujas condições materiais justificam o 
seu exercício.    
Não vejo motivo para negar o direito postulado. Irretorquível se apresenta a douta 
sentença.   
Nego provimento ao recurso.   
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 21.039-PE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelantes: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF E MÚCIO BEZERRA BANDEIRA DE 

MELO 
Apelados: OS MESMOS 
Advogados: DRS. JOSÉ MENEZES SOBRINHO E OUTROS E VALÉRIA DE FÁTIMA F. E. 

COELHO E OUTROS 
 
EMENTA 

Comercial e Processual Civil. Letras Imobiliárias. FGDLI. Cancelamento da liquidação 
extrajudicial das empresas emitentes das L.I. 
1. Ação em que se pretendia o resgate das letras imobiliárias, pelo segurador de crédito, a 
CEF, como sucessora do BNH, em face da liquidação extrajudicial das empresas 
emitentes dos títulos. 
2. Em face do cencelamento da liquidação, com o retorno das empresas às atividades no 
setor de financiamento imobiliário, desapareceram as suspeitas que envolviam a emissão 
dos títulos. 
3. Provimento parcial do apelo do autor e improvimento do apelo da CEF. 
 
ACÓRDÃO 
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Vistos, discutidos e relatados estes autos, em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar parcial provimento à apelação do autor e negar provimento à apelação 
da CEF, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 22 de agosto de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de duas apelações interpostas contra 
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, no sentido de determinar 
ao réu o pagamento das letras imobiliárias emitidas pela empresa Tropical - Cia. de 
Crédito Imobiliário, julgando-o improcedente quanto às demais letras imobiliárias, emitidas 
pela Tabajara S.A. - Crédito Imobiliário, sob o fundamento de que tais títulos teriam sido 
objeto de operações ilícitas.  
A presente ação foi ajuizada em 1978, em face da decretação, pelo Banco Central, da 
liquidação extrajudicial das referidas empresas, emitentes das letras imobiliárias que o 
autor pretende resgatar. Alegando que não poderia requerer o resgate perante as 
financeiras, ele buscou a satisfação do seu crédito junto ao extinto Banco Nacional da 
Habitação, respensável pela liquidez das letras imobiliárias, através do FGDLI, o qual se 
negou a saldá-las, porquanto pendiam fortes suspeitas de que as letras teriam sido 
negociadas ilicitamente, não sendo o BNH garantidor de títulos que não tivessem sido 
adquiridos de forma lícita. 
A ação foi julgada parcialmente procedente na Primeira Instância, tendo ambas as partes 
recorrido da decisão para o extinto Tribunal Federal de Recursos. 
Nessa época, houve a extinção do Banco Nacional da Habitação, que foi sucedido pela 
Caixa Econômica Federal, conforme Decreto-lei nº 2.291, de 21.11.86. No entanto, o 
Conselho Monetário Nacional, através da Resolução nº 1.219, de 24.11.86, transferiu a 
gestão do FGDLI ao Banco Central do Brasil. Acendeu-se, então, nova controvérsia 
acerca de quem teria competência para figurar no pólo passivo da demanda, tendo a 
questão sido resolvida definitivamente no Superior Tribunal de Justiça, que entendeu pela 
competência da CEF para substituir o BNH no presente processo. 
A essas alturas, com o processo já neste Tribunal, em face da extinção do colendo TFR, o 
autor, baseado nas modificações da situação de fato que envolvia as empresas de 
financiamento, veio aos autos esclarecer o seguinte: 
- que o Banco Central do Brasil determinara o cancelamento da liquidação extrajudicial da 
Tropical - Cia. de Crédito Imobiliário e da Tabajara S.A. - Crédito Imobiliário, que não 
foram impedidas de funcionar como financeiras imobiliárias; 
- que, por conseguinte, cessara a suspeição acerca da ilicitude das letras imobiliárias sub 
judice; 
- que o BACEN, por força de contrato de confissão de dívida e novação, assumiu o 
passivo daquelas duas empresas, ficando estas comprometidas a pagar a nova dívida em 
prazo estabelecido e mediante garantias reais e fidejussórias; 
- que o BACEN havia resgatado, ao longo dos dezesseis anos de liquidação, a quase 
totalidade das letras e depósitos de poupança daquelas duas financeiras imobiliárias, não 
o fazendo em relação às letras imobiliárias de propriedade do autor porque pendente de 
decisão a presente ação judicial. 
Por fim, requereu o provimento da apelação, com a condenação do Banco Central do 
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Brasil, como gestor do FGDLI, ao pagamento do valor referente às letras imobiliárias, 
devidamente corrigido, de acordo com as regras do Sistema Financeiro da Habitação, e 
às custas e honorários advocatícios, no percentual de 20% do valor da condenação. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Inicialmente, analiso as preliminares de 
ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal e de legitimidade do BACEN para 
figurar no pólo passivo da relação processual. 
O autor, ao ajuizar a presente ação ordinária, na qual pleiteava receber os valores 
referentes às letras adquiridas em função de um negócio jurídico de cessão e 
transferência de ações com o Sr. Fernando Antônio Torres Rodrigues, o fez em razão da 
decretação da liquidação extrajudicial da Tropical - Cia. de Crédito Imobiliário e da 
Tabajara S.A. - Crédito Imobiliário. Aduziu que, não podendo requerer perante as mesmas 
o resgate dos seus títulos, em face de expressa proibição legal (art. 18 da Lei nº 6.024, de 
13.03.74), buscou a satisfação do seu crédito junto ao BNH, que funcionava como 
segurador de tais títulos. Aquele órgão, no entanto, recusou-se a proceder ao resgate 
pretendido, pois recaía sobre os títulos fortes suspeitas de terem os mesmos sido 
emitidos irregularmente. 
Ocorre que, passados dezesseis anos do fato que ocasionou a interposição da ação, o 
Banco Central do Brasil cancelou a liquidação extrajudicial das financeiras, porquanto foi 
firmado contrato de confissão de dívida e novação entre as empresas e o BACEN. 
Inexistindo, portanto, óbice a que se requeresse o resgate das letras imobiliárias a quem 
é, na verdade, o responsável pela emissão dos títulos de crédito, o autor, com a 
suspensão da liquidação, procurou resgatar as letras junto às financeiras, tendo estas 
informado que o BACEN assumira as suas obrigações, por força contratual, devendo o 
ora apelante pleitear  junto àquele Banco o recebimento do seu crédito. O BACEN, porém, 
instado pelo autor, negou-se a pagar o valor referente aos títulos, por cautela, enquanto 
pendente a ação judicial. 
Em função dessas modificações na situação de fato, o autor formulou novo pedido, 
visando a compelir o BACEN, através de uma decisão judicial, a resgatar os seus títulos, 
sob a alegação, agora, de que aquele órgão é o verdadeiro réu na presente ação, visto 
que funciona como gestor do FGDLI. 
Entendo que não há como se condenar o Banco Central do Brasil a proceder ao resgate 
das letras imobiliárias. A ré na presente ação é a Caixa Econômica Federal, cuja 
legitimidade passiva foi decidida em última instância pelo Egrégio STJ, enquanto que o 
BACEN sequer chegou a integrar a relação processual. Na verdade, quando o autor 
requereu a condenação do BACEN no resgate dos títulos, não mais o fez com relação ao 
segurador de crédito, sucessor do BNH, inclusive porque essa questão já se encontra 
decidida; o que se requer, na verdade, é que o verdadeiro devedor assuma as suas 
obrigações, o que não é possível através da presente ação. 
Por outro lado, trata-se de pedido diverso do que foi posto na inicial, porquanto o que se 
pretende agora é que aquele que assumiu as obrigações das empresas emitentes das 
letras proceda ao seu resgate. Embora a lei processual admita a modificação do pedido 
inicial, impõe que seja feita antes da citação do réu ou, caso ele já tenha sido citado, que 
haja nova citação. Não vislumbro a possibilidade de se modificar o pedido quando o 
processo se encontra em grau de recurso. 
Rejeito, portanto, as preliminares argüidas. 
É como voto. 
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VOTO-MÉRITO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Passo à análise do mérito do pedido. 
O pleito formulado na inicial foi no sentido de requerer o resgate das letras imobiliárias ao 
segurador de crédito, na época o extinto Banco Nacional da Habitação, em razão da 
liquidação das financeiras imobiliárias que emitiram os títulos de crédito. 
A recusa do BNH em atender ao pedido do autor se fundava na dúvida acerca da licitude 
das operações que envolviam a emissão das referidas letras, em face do que havia sido 
apurado, através de uma comissão de inquérito, pelo Banco Central do Brasil. Entendia o 
Banco Nacional da Habitação que, havendo fortes indícios de que as mesmas tinham sido 
emitidas irregularmante, não poderia aquele banco resgatá-las, apesar de sua condição 
de segurador de crédito, porquanto se tratava de um órgão público, cuja finalidade 
precípua era a segurança social. 
O cerne da controvérsia, portanto, cingia-se ao modo como as letras foram emitidas, 
razão por que mister se fazia determinar se elas eram fruto de operações ilícitas da 
empresa que as emitiu, em prejuízo da economia pública, e se o fato de terem sido 
emitidas de forma irregular eximia o Banco Nacional da Habitação de resgatá-las, na 
qualidade de segurador de crédito. 
No entanto, houve recentemente o cancelamento da liquidação extrajudicial das 
financeiras, que renegociaram as suas dívidas com o BACEN, tendo inclusive retornado 
às suas atividades no ramo do financiamento imobiliário. Por outro lado, o Banco Central 
do Brasil, conforme consta do contrato de fls. 678, assumiu as obrigações das duas 
empresas, passando a ser o seu único credor. 
Diante das modificações ocorridas na situação de fato, penso que desapareceram as 
suspeitas acerca da licitude na emissão das letras imobiliárias emitidas pela Tropical - 
Cia. de Crédito Imobiliário e Tabajara S.A. - Crédito Imobiliário, mormente se se 
considerar que o BACEN tem quitado todos os débitos das empresas para com terceiros 
e que as financeiras continuam a atuar no mercado imobiliário. 
Persistindo, portanto, o objeto da demanda, que é o resgate dos títulos, e inexistindo 
óbice a que ele seja efetuado, impõe-se o acolhimento do pedido formulado na inicial, 
razão pela qual nego provimento ao apelo da CEF e dou parcial provimento ao apelo do 
autor, condenando a ré a lhe restituir os valores expressos nas letras imobiliárias, 
acrescidos de juros e correção monetária, contados a partir da data do vencimento dos 
títulos. Quanto à parte do pedido em que o autor requer lucros cessantes e danos 
emergentes, deixo de acolher, por entender que se trata, na hipótese, de simples 
investimento de capital, sendo cabíveis apenas os juros e a correção monetária, de 
acordo com as normas fixadas pelo SFH. Condeno ainda a Caixa Econômica Federal ao 
pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação, e ao 
ressarcimento das custas antecipadas pelo autor. 
É como voto. 
 
ADITAMENTO AO VOTO-MÉRITO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Cuida-se de duas apelações interpostas 
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, no sentido de 
determinar ao réu o pagamento das letras imobiliárias emitidas pela empresa Tropical - 
Cia. de Crédito Imobiliário, julgando-o improcedente quanto às demais letras imobiliárias, 
emitidas pela Tabajara S.A. - Crédito Imobiliário, sob o fundamento de que tais títulos 
teriam sido objeto de operações ilícitas. 
O presente recurso foi julgado por esta Egrégia Segunda Turma, na sessão de 29.08.95, 
a qual decidiu, por maioria de votos, dar provimento à apelação da CEF, extinguindo o 
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processo sem julgamento do mérito, e julgar sem objeto o recurso do autor, nos termos do 
voto condutor do MM. Juiz José Delgado, na época integrante deste Egrégio Tribunal e 
atualmente Ministro do colendo STJ. 
Dessa decisão foram interpostos embargos infringentes, aos quais o Egrégio Plenário deu 
parcial provimento, para, "anulando o julgamento proferido na sessão de 29.08.95, e, por 
conseqüencia, o acórdão embargado, determinar que retornem os autos à Egrégia 
Segunda Turma, onde se deverá dar continuidade ao julgamento desta apelação, 
colhendo-se os votos dos Juízes que ainda não se posicionaram quanto à questão de 
mérito, já apreciada pelo Juiz Relator". 
Entretanto, embora já tendo proferido voto de mérito, o qual mantenho no sentido de 
negar provimento ao apelo da CEF e dar parcial provimento ao apelo do autor, 
condenando a ré a lhe restituir os valores expressos nas letras imobiliárias, retifico o meu 
voto anterior, na parte em que determina que a contagem dos juros e da correção 
monetária se dê a partir da data do vencimento dos títulos, porquanto, na verdade, os 
juros e correções são devidos desde o vencimento do último trimestre não pago, uma vez 
que, quando da decretação da liquidação das financeiras, já havia trimestres vencidos e 
não pagos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL  Nº 32.659-PE 

Relator : O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: EMPRESA DE TRANSPORTE BRASIL LTDA. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO E OUTROS (APTE.) 
 

EMENTA  
Constitucional e Tributário. Contribuição Social. Lei nº 7.689/88, artigo 8º. Ação ordinária 
declaratória e de repetição de indébito. 
1. Inconstitucionalidade da exação relativamente ao balanço encerrado em 31.12.88.  
2. Precedente do STF.   
3. Provimento parcial da apelação, apenas para repetir os valores recolhidos 
indevidamente, apurados sobre o lucro do balanço do exercício em que foi instituída a 
contribuição social. 
4. Honorários de acordo com o art. 21 do CPC. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma 
do relatório e notas taquigráficas constantes nos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 15 de agosto de 1966 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Cuida-se de ação ordinária ajuizada contra a 
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Fazenda Nacional, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica que 
obrigue a autora a recolher a contribuição social  instituída pela Lei nº 7.689/88  incidente 
sobre o lucro apurado pela promovente, relativo ao balanço encerrado em 31.12.91, além 
da devolução dos valores indevidamente recolhidos.  
O MM. Juiz da 1ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco julgou improcedente  o 
pedido, por entender acobertada pela legalidade a cobrança da exação. 
Condenou a ré ao pagamento das custas e arbitrou os honorários advocatícios em 10% 
sobre o valor da causa. 
Inconformada, apela a autora, pugnando pela reforma da sentença, ao argumento de que 
a mesma se apresenta em total dissonância com a doutrina e jurisprudência nacional, 
dando ênfase à inconstitucionalidade da contribuição social instituída pela Lei nº 7.689/88. 
Não foram oferecidas contra-razões.  
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A questão que ora se discute nos presentes 
autos já foi objeto de apreciação por parte do Plenário deste Tribunal, quando do 
julgamento da Argüição de Inconstitucionalidade na Apelação em Mandado de Segurança  
nº 976-AL, relatada pelo eminente Juiz Hugo de Brito Machado.  
Naquela ocasião, a Corte, à unanimidade, declarou inconstitucional a contribuição social 
instituída pela Medida Provisória nº 22, de 06 de dezembro de 1988, e que foi convertida 
na Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988.  
O eminente Juiz Relator, no seu voto, assim se manifestou:   
"A Lei nº 7.689/88 estabelece que a administração e fiscalização da contribuição por ela 
criada compete à Secretaria da Receita Federal, e que a ela se aplica, no que couber, a 
legislação do imposto de renda referente à administração, ao lançamento, à consulta, à 
cobrança, às penalidades, às garantias ao processo administrativo. Por outro lado, 'a 
contribuição por ela instituída não tem qualquer relação com os benefícios da Previdência 
Social, não se podendo qualificar, portanto, como contribuição para a seguridade, 
insubordina-se, como facilmente se vê, ao regime jurídico constitucional  a contribuição 
para a seguridade social, pondo-se em frontal e insuperável conflito, especialmente com a 
norma do art. 194, parágrafo único, item V, segundo o qual há de ser observada eqüidade 
na forma de participação no custeio, e VII, segundo o qual a seguridade social há de ser 
organizada com observância do "caráter democrático e descentralizado da gestão 
administrativa, com participação da comunidade, em especial de trabalhadores, 
empresários e aposentados". Em sendo assim, está claro que a contribuição criada pela 
Lei nº 7.689/88 não é contribuição para a seguridade social, posto que não se comporta 
no regime constitucional desta'." 
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, entendendo também que a contribuição 
questionada não estava enquadrada na categoria das contribuições para a seguridade 
social, já decidiu no sentido de ter a contribuição instituída pela Lei nº 7.689/88 como um 
verdadeiro imposto, conforme se observa na seguinte ementa:   
"Tributário. Contribuição Social criada pela Lei nº 7.689, de 15.12.88. Sua caracterização 
como imposto. In-constitucionalidade.   
O que distingue a contribuição social do imposto é a sua destinação específica às 
atividades próprias da seguridade social.  
Não tendo a contribuição criada pela lei nº 7.689/88, de 15.12.88, qualquer 
comprometimento com a seguridade social, revela-se autêntico imposto, inconstitucional,  
visto não terem sido observadas as regras próprias estabelecidas na Constituição. 
Sentença confirmada". 
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Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, manifestando-se a respeito da matéria, em grau 
de Recurso Extraordinário (RE 14.6733-9/SP), que teve como Relator o eminente Ministro 
Moreira Alves, decidiu pela inconstitucionalidade da Lei nº 7.689/88 apenas no que se 
refere à cobrança da contribuição por ela instituída sem observância do prazo 
nonagesimal e, assim, em ofensa ao art. 150, III, "a" da Constituição Federal. 
O eminente Ministro Moreira Alves, no seu voto, assim aduziu:   
"Ora, já tendo sido demonstrado neste voto que essa contribuição se funda no disposto no 
inciso I do artigo 195 da Constituição, a ela se aplica o disposto no § 6º do referido 
dispositivo constitucional, o qual afasta expressamente, com relação a contribuições 
dessa natureza, a aplicação do princípio da anterioridade previsto no artigo 150, III, "b".   
Com efeito, reza o citado § 6º: 'As contribuições sociais de que trata este artigo só 
poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as 
houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, "b".'  
Resta, enfim, uma sétima questão, que resulta da determinação do sentido e do alcance 
da parte inicial desse § 6º do artigo 154 (...), para verificar se o artigo 8º da Lei 7.689/88 
(...) fere o princípio do artigo 150, III, "a" (pelo qual é vedado cobrar tributos 'em relação a 
fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou 
aumentado'), que é aplicável à contribuição social em causa, dada a sua natureza 
tributária, como demonstrado na parte inicial deste voto.  
Neste ponto, tem razão o acórdão recorrido: a Lei 7.689/88, que, por força do disposto na 
primeira parte do par. 6º do art. 195 da Constituição Federal  só entrou em vigor, quanto à 
contribuição social por ela instituída, noventa dias após a data da sua publicação, 
estabeleceu, em seu artigo 8º, que o fato gerador inicial dessa contribuição seria o lucro 
apurado no período-base a ser encerrado em 31 de dezembro de 1988, dias, portanto, 
após sua publicação e mais de dois meses antes de sua entrada em vigor nesse ponto. 
Determinou, pois, a incidência dessa contribuição social sobre o fato gerador ocorrido 
antes da vigência dessa instituição, o que é expressamente vedado pelo artigo 150, III, "a" 
da Constituição Federal."    
O eminente Relator, Ministro Moreira Alves, no seu voto, entendeu que o fato de ser a 
Receita Federal responsável pela arrecadação e fiscalização da mencionada contribuição 
não descaracterizava a mencionada exação, uma vez que a Constituição de 1988 não 
havia criado um sistema de seguridade social autônomo.    
Por outro lado, no mencionado julgamento do Supremo Tribunal Federal, restou também 
decidido que a instituição da contribuição social questionada prescindia de Lei 
complementar, afastando-se, ainda, a questão da bitributação, sob o seguinte 
fundamento:   
"A quinta questão que se apresenta quanto à constitucionalidade, ou não, da contribuição 
social em causa é a de que ela tem como fato gerador o lucro das pessoas jurídicas, o 
qual é também fato gerador do imposto de renda, ocorrendo, por isso, bitributação 
vedada. Sucedeu, porém, que, além de a contribuição destinada à seguridade social não 
ser imposto novo, não se lhes aplicando, portanto, a proibição do inciso I do artigo 154 da 
Constituição, é a própria Carta Magna que, no inciso I do seu artigo 195, admite essa 
modalidade de contribuição incidente sobre o lucro dos empregadores. Por essa última 
razão mesma não há como pretender-se que a Lei 7.689/88, ao instituir a contribuição 
social em causa, criou outra fonte destinada a garantir a manutenção ou expansão da 
seguridade social, motivo por que não é invocável a obediência ao artigo 154, I, 
estabelecida no § 4º do artigo 195".  
Dessa forma, afastados, pelo Supremo, os fundamentos que levaram este egrégio 
Tribunal a declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 7.689/88, revejo a posição por mim 
anteriormente adotada, para considerar apenas a inexigibilidade da contribuição social 
sobre o lucro do balanço encerrado em 31.12.88. 
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No caso presente, a autora pugna pelo não pagamento da exação no exercício de 1992. 
Em sendo assim, neste aspecto, não há porque reformar o decisum de Primeiro Grau, 
uma vez que o tributo é indevido apenas no período-base de 1988, sendo a sua cobrança 
nos períodos seguintes situada na permissão legal. 
Todavia, a contribuição social paga em relação ao lucro do balanço  encerrado no 
exercício em que foi instituída a Lei nº 7.689/88 há de ser repetida, em face do seu 
recolhimento ser indevido, como demonstrado no voto proferido. 
Com estas considerações, e em respeito à decisão do STF, dou provimento parcial à 
apelação, para condenar a ré a pagar à autora os valores recolhidos indevidamente. 
Condeno, ainda, cada litigante, recíproca e proporcionalmente, ao pagamento das custas 
e honorários advocatícios, a serem distribuídos e compensados entre eles, consoante 
estabelece o art. 21 do CPC.  
É como voto.    
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 37.645-AL  

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelado: ANÍSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 
Advogados: DRS. EVILÁSIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO E OUTRO  (APDO.)  
 
EMENTA 

Administrativo. Ação Ordinária. Servidor aposentado do Ministério da Agricultura. 
Gratificação pelo exercício de função por mais de cinco anos. Incorporação aos 
proventos. Art. 180, I, da Lei nº 1.711/52. Lei nº 6.732/79. Extinção da gratificação no mês 
de março de 1992. Lei nº 8.112/90. 
1. As condições estabelecidas por ocasião da aposentadoria não podem ser alteradas por 
norma ulterior, mormente quando venha prejudicar o direito adquirido. 
2. Caso em que o autor vinha percebendo gratificação de função, comprovada mediante 
contracheques, cuja supressão teria se apoiado em lei posterior ao ato da aposentação, 
sob pretexto de mera substituição de vantagem. 
3. 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, 15 de agosto de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O caso é de ação ordinária ajuizada por Anísio 
Rodrigues de Oliveira contra a União, visando à reincorporação aos seus proventos de 
gratificação a que vinha fazendo jus desde a sua aposentadoria, pelo exercício de função 
por prazo superior a cinco anos.  
Embora citada, a Fazenda Nacional não apresentou contestação. 
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O MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária de Alagoas julgou procedente o 
pedido formulado pelo autor, condenando a ré a proceder à revisão dos cálculos dos 
proventos do autor, desde a data da concessão da aposentadoria, em atenção ao 
disposto no art. 180, I, da Lei nº 6.732/79, com o pagamento das diferenças vencidas e 
vincendas, acrescidas dos juros moratórios de 0,5% desde a citação, com a correção 
monetária. Condenou, ainda, a ré no ressarcimento das custas e em honorários 
advocatícios fixados em 5% sobre o valor da condenação. 
Inconformada, apela a União, sustentando em preliminar a inépcia da inicial e, no mérito, 
aduzindo que o autor foi contemplado com as inovações da Lei nº 8.112/90, que facultou 
ao servidor que exerceu cargo por mais de 5 anos se aposentar com a gratificação da 
função ou remuneração do cargo em comissão de maior valor. Ademais, o autor vinha 
percebendo a vantagem do art. 184 da Lei 1.711/52. Pugna, por fim, pela reforma da 
sentença. 
Contra-razões oferecidas, onde o apelado invoca a preliminar de intempestividade do 
recurso (fls. 30/33). 
Sentença submetida ao duplo grau de jurisdição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Inicialmente, examino a preliminar de 
intempestividade do recurso de apelação suscitada pelo autor nas contra-razões. 
Argumenta que a sentença foi publicada em 11.05.93 e o recurso apresentado em 
01.10.93, ou seja, após quatro meses e vinte e um dias da publicação. 
Não assiste razão ao autor. 
Na verdade, quando da publicação do decisum estava em vigor a Medida Provisória nº 
316, de 14.04.93 (DOU de 15.04.93), que determinou a interrupção dos prazos em favor 
da União por 120 dias, ou seja, até 15.07.94. 
Rejeito a preliminar. 
Aprecio, agora, a preliminar de inépcia da inicial argüida pela Fazenda Nacional. 
Pretendendo justificar a sua tese, enfatiza a apelante: 
"No caso em apreço, o autor apenas alegou que 'tinha incorporado aos seus proventos a 
gratificação de função, em razão de ter exercido por mais de 05 anos cargos de chefia', 
não tendo caracterizado perfeitamente a causa de pedir, vez que não esclareceu qual o 
cargo de chefia por ele ocupado que deu azo à percepção da referida gratificação. 
Ressalte-se ainda que o autor juntou aos autos como prova do direito alegado apenas os 
contracheques de fls. 10 e 11, nos quais há a indicação da percepção de tal gratificação, 
não tendo, contudo, anexado documento que comprovasse qual o cargo de chefia por ele 
exercido que propiciou a percepção da mesma. 
Ora, o fato de constar no contracheque do autor a parcela 'Gratificação Função' não 
autoriza à conclusão de que esta foi percebida em razão do exercício de algum cargo de 
chefia, bem podendo tratar-se de uma gratificação de ordem geral, conferida a uma 
determinada categoria de servidores, em razão da prestação do serviço a ela inerente, em 
condições excepcionais". (fls. 22/23) 
Entendo não ser caso de inépcia da inicial. 
A causa de pedir resume-se no fato da supressão da gratificação de função, excluída do 
contracheque dos proventos do autor. 
A discussão trazida à baila pela ré confunde-se, na realidade, com o mérito da questão. 
Repilo também esta preliminar. 
Meritoriamente, verifico que a controvérsia que exsurge destes autos reside em saber da 
possibilidade de abater dos proventos de aposentadoria do autor a gratificação que vinha 
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o mesmo percebendo, consoante demonstram os contracheques de fls. 
Incontroverso é o fato de que o autor se aposentou em 24 de janeiro de 1977, conforme 
ato publicado no DO de 07.02.77 (fls. 07). 
Comprovou, ainda,  que nos contracheques de janeiro/77, março/77 e abril/77 fazia jus à 
Gratificação de Função. 
Tal direito decorria do art. 180, "a", da Lei nº 1.711/52, com as modificações introduzidas 
pela Lei nº 6.732/79. 
Alega a apelante que o autor foi beneficiado com a absorção efetuada pela legislação 
superveniente a sua aposentadoria, no caso, pelo art. 192 da Lei nº 8.112/90, implantando 
a denominada "vantagem art. 184 Lei 1.711/52". 
Contudo, não é sob esse ângulo que deve ser examinada a questão. 
A reflexão que se impõe é no sentido de perquirir se poderia a lei nova atingir situação 
sedimentada pelo tempo. 
A inquietação do autor, ora apelado, deveu-se ao fato de que a gratificação foi expurgada 
dos seus proventos. 
Com efeito, restou provado que o autor já havia obtido a aposentação em 24.01.77, com 
percepção em seus contracheques da gratificação de função, o que ocorreu, 
evidentemente,  antes da edição da Lei nº 8.112/90, que  teria suprimido a vantagem 
substituindo-a por outra a título de "vantagem art. 184 Lei 1.711/52". 
Embora não tenha o autor demonstrado de forma inequívoca que vinha percebendo a 
gratificação por mais de cinco anos, pois somente juntou quatro contracheques, não 
menos é verdade que há presunção deste fato. Basta ver que os contracheques referem-
se a período coincidente e período posterior à aposentadoria, o que permite supor que 
houve a incorporação com anuência da própria Administração. 
E apesar de não ocorrer contra a Fazenda Pública os efeitos da revelia, deixou a União 
de, no momento próprio, fazer a contraprova. 
Somente na via recursal veio a União a discutir o mérito da gratificação em si, isto é, que 
o autor não provou qual o cargo de chefia que deu origem ao benefício.  
Entendo que caberia à União o ônus de provar o fato desconstitutivo do direito do autor, o 
que não fez. 
Demais disto, a mera alegação de que existe vedação à percepção simultânea da 
gratificação de função e da vantagem do art. 192, II, não tem o condão de ferir o direito 
adquirido. 
A propósito, ressalto o entendimento do  em. Juiz Federal da 1ª Vara do Rio Grande do 
Norte, Dr. Magnus Augusto Costa Delgado, com destaque em voto por mim lavrado na 
AC nº 31.009-RN, cuidando de caso semelhante: 
"5. Penso, com a máxima venia dos entendimentos discordantes, que o princípio do 
direito adquirido existe justamente para se evitar expedientes desta natureza: lei posterior 
à data da aposentação do autor, a título de 'absorver' determinada gratificação que lhe foi 
concedida quando de sua aposentadoria, concede reajuste vencimental e acaba por 
extinguir esta vantagem. 
6. É impossível chegar a uma fórmula matemática que realmente defina se esta 
'absorção' trouxe ou não vantagens para o demandante. Ademais, a extinção pura e 
simples da Gratificação não poderia ocorrer de forma alguma, ainda que vantagens nos 
seus proventos pudessem ser verificadas. É que o princípio do direito adquirido não se 
coaduna com alterações jurídicas desta natureza, dada a incerteza que reinaria nas 
relações em decorrência de mudanças que, inobstante eivadas de boa vontade, poderiam 
abrir precedentes futuros que em nada contribuiriam para a paz social, fim maior do 
estado de direito".  
Com essas considerações, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 44.056-PE  

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA  
Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelado JOSÉ MANOEL SILVINO 
Advogados: DRS. MARIA DE LOURDES CALDAS CÂMARA E OUTROS (APTE.) E  

MANOEL RAMIRO DE OLIVEIRA (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário.  Benefícios.  Auxílio-doença.  Aposentadoria por invalidez.  Cancelamento 
arbitrário.  Restabelecimento a partir da suspensão.   Restituição do valor das 
contribuições. Art. 421, § 1º do CPC. Indicação de assistente técnico e quesitos. 
- É possível a indicação de assistente técnico e a formulação de quesitos de perícia, além 
do prazo estabelecido no art. 421, § 1º do CPC, desde que não haja iniciado a diligência 
nem prestado compromisso o perito nomeado. Contudo, trata-se de uma faculdade 
atribuída ao magistrado e não uma imposição legal, o qual, dentro dos poderes de livre 
arbítrio e livre convicção que lhe são conferidos, poderá acolher ou rejeitar tal pretensão. 
- Auxílio-doença a ser restabelecido a partir do seu cancelamento indevido, posto que o 
beneficiário já se encontrava incapaz para exercer a sua profissão ou qualquer outra.   
- Restituição do valor das contribuições recolhidas após o cancelamento do benefício.  
- 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, 15 de agosto de 1996 (data do julgamento).  
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO   

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Apelação cível de sentença 
condenatória do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a restabelecer o benefício 
auxílio-doença do autor, desde 15.11.80 (data do cancelamento), e transformá-lo em 
aposentadoria por invalidez, bem como a pagar-lhe as parcelas vencidas e vincendas, 
incluídos os juros de mora e a correção monetária.   
Condenou, ainda, a autarquia previdenciária a restituir ao postulante o montante das 
contribuições recolhidas pelo mesmo, após o cancelamento do benefício, de acordo com 
os valores informados na exordial, posto não impugnados, também corrigidos 
monetariamente e acrescidos dos juros legais.  
Embora citado, o instituto réu não contestou a ação, conforme se observa do despacho 
exarado às fls. 15 dos autos, mas apresentou petição intempestiva com a indicação de 
assistente técnico e a formulação de quesitos para a perícia, não tendo sido recebida. 
Ao apelar, o INSS sustentou não ser admissível falar-se em descaso do procurador 
autárquico, face à perda do prazo para contestação do feito. Alega, também, inexistir 
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responsabilidade dele quanto à intempestividade da petição de formulação de quesitos e 
indicação de assistente técnico e, ainda, informa haver jurisprudência no sentido da não 
preclusão desse prazo, quando o perito designado ainda não tenha prestado 
compromisso.   
Pede, por conseguinte, a anulação dos atos praticados na presente ação, a partir do 
despacho de fls. 27, a fim de ser recebida  e considerada a referida petição.   
No entanto, caso não seja acolhido esse pedido, requer seja reformada a sentença no 
tocante à restituição ao autor, por parte da autarquia previdenciária, das parcelas das 
contribuições que haja recolhido após o cancelamento do benefício, bem como quanto ao 
restabelecimento do auxílio-doença a partir da suspensão do benefício, quando essa 
condenação deveria ter como termo inicial o laudo médico. 
Sem contra-razões.   
Relatei.  
 
VOTO   

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A primeira questão gira em torno da 
intempestividade da apresentação da petição do INSS com indicação do assistente 
técnico e dos quesitos para perícia.   
A autarquia federal fundamenta sua irresignação com jurisprudência, retirada da Revista 
dos Tribunais, segundo a qual o prazo do art. 421, § 1º, não é peremptório, podendo a 
petição ser recebida, mesmo após findado o respectivo prazo, desde que o perito ainda 
não tenha prestado compromisso, nem se tenha iniciado a diligência.   
Alega a necessidade de ser nulificada a sentença e todos os atos anteriores, desde o 
despacho proferido às fls. 27, o qual determinou o desentranhamento da referida petição, 
a fim de ser a mesma recebida e considerada. No entanto, não encontra respaldo tal 
requerimento.   
É verdade que alguns tribunais já firmaram posicionamento no sentido dessa aceitação.  
Entrementes, há que se interpretar tal entendimento da forma correta.    
Afirma-se ser possível, em determinadas situações, o recebimento de petição relativa à 
indicação de assistente técnico e de quesitos para perícia, mesmo após atingido o dies ad 
quem do prazo para sua apresentação.  
No entanto, é claramente perceptível tratar-se de uma faculdade atribuída ao magistrado 
e não uma imposição legal, o qual, dentro dos poderes de livre arbítrio e livre convicção 
que lhe são conferidos, poderá acolher ou rejeitar tal pretensão.  Vale ressaltar que, 
conforme o disciplinamento do art. 2º do CPC, apesar de ser imprescindível para a 
propositura da ação a provocação da parte interessada (princípio da iniciativa da parte ou 
dispositivo), o mesmo não ocorre no curso do processo, o qual se desenvolve por impulso 
oficial, pela iniciativa do juiz.   
Ademais, na forma do art. 125, inciso II do Código de Processo Civil, compete ao juiz, ao 
exercer a direção do processo, "velar pela rápida solução do litígio".   
O douto Magistrado singular, ao despachar mandando desentranhar dita petição 
intempestiva, agiu em perfeita consonância com o dispositivo supracitado, haja vista o 
INSS já haver demonstrado anteriormente, quando da contestação, a falta de interesse ou 
mesmo a negligência, haja vista haver se expirado o prazo sem manifestação da 
autarquia previdenciária.    
Outrossim, o INSS vem agindo irregularmente de há muito, quando cancelou o benefício 
auxílio-doença do promovente, arbitrariamente, sem motivos justificáveis e em total 
desrespeito ao preceituado na legislação previdenciária vigente à época; quando deixou 
fluir in albis o prazo para contestar, demonstrando, assim, o descaso com o interesse 
público, e culminando com a apresentação intempestiva da petição de indicação de 
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assistente técnico e quesitos para perícia, não havendo fundamento a ensejar o 
recebimento e processamento da mencionada petição do INSS.    
No tocante ao pedido de reforma da sentença quanto à condenação do instituto 
prevideniciário a restituir ao postulante o valor das contribuições recolhidas após o 
cancelamento do auxílio-doença, não vislumbro como possa acolhê-lo.  Se o beneficiário 
continuou contribuindo para a Previdência Social, o fez em conseqüência do ato irregular 
e abusivo do INSS de cancelar, arbitrariamente, o seu benefício, tendo em vista o 
recebimento, futuramente, de aposentadoria por tempo de serviço. Na realidade, é certo 
que o autor não continuaria a efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias se 
permanecesse percebendo o auxílio-doença a que faz jus, a ser transformado em 
aposentadoria por invalidez.   
Também desacolho a pretensão do recorrente em fixar o laudo médico-pericial, 
conclusivo da incapacidade do demandante, como termo inicial do restabelecimento do 
benefício previdenciário do apelado.  
No momento em que o auxílio-doença foi cancelado pelo INSS, o autor se encontrava 
impossibilitado de exercer a sua profissão, não tendo sido readaptado para nenhum outro 
tipo de atividade, não havendo, assim, motivo justificável para a extinção daquele 
benefício.   
Na verdade, o auxílio-doença concedido ao autor deveria sofrer solução de continuidade, 
transformando-se em aposentadoria por invalidez, face à situação do beneficiário, o que 
não ocorreu.        
Assim, o benefício deve ser restabelecido a partir do momento do seu cancelamento 
indevido.   
Isto posto, nego provimento à apelação.   
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL  Nº 45.801-CE  

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelado: ALAIN ROBERT LEPINE 
Advogados: DRS. LUIS SANTOS NETO E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Ação cautelar. Ação principal promovida após o prazo de trinta dias. 
Extinção da cautelar. 
1. A eficácia da medida cautelar somente tem duração enquanto se aguarda a solução da 
ação principal. 
2. Ajuizada a ação principal após o prazo de trinta dias da cientificação do despacho 
concessivo da liminar, impõe-se a extinção da cautelar, por não persistir motivo para o 
seu julgamento, dado o caráter de acessoriedade e provisoriedade que lhe é peculiar. 
Exegese dos arts. 806 e 807 do Código de Processo Civil. 
3. Apelação e remessa, tida por interposta, providas. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, dar provimento à apelação e à remessa tida por interposta, nos termos do 
voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
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Recife, 15 de agosto de 1966 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente[ 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS : Alain Robert Lepine ajuizou ação cautelar 
preparatória contra a União Federal, objetivando a suspensão da exigibilidade do imposto 
de importação e de produtos industrializados. 
Alega, em suma, que havia pleiteado ao Sr. Delegado da Receita Federal em Fortaleza a 
designação de uma auditoria fiscal para exame e posterior liberação de sua bagagem 
vinda desacompanhada, procedente de Le Havre, transportada pelo navio Guatemala e 
coberta pelo conhecimento nº 0337001, consistindo num quadriciclo (moto de competição 
de rali) TXR HONDA 250 com seus pertences e acessórios gerais mecânicos e 
vestimentas, e uma aparelhagem de som, compacto disco laser, gravador e projetor.  
A permanência dos bens no País seria temporária. Contudo, por ter posteriormente se 
casado e com o intuito de permanecer no Brasil, pleiteou a transformação da admissão 
temporária dos bens referidos em admissão permanente, pretendendo, no entanto, 
discutir a base de cálculo da incidência do imposto a ser pago. 
Exigida contracautela pelo Juiz singular e sendo oferecida carta de fiança, foi deferida a 
liminar requerida. 
A Fazenda Nacional apresentou contestação, refutando as alegações iniciais (fls. 31). 
O MM. Juiz Federal da 2a. Vara da Seção Judiciária do Ceará, entendendo presentes os 
pressupostos indispensáveis à tutela jurisdicional, julgou a ação procedente, confirmando 
a liminar inicialmente concedida. Condenou, ainda, a promovida a ressarcir as custas 
processuais adiantadas, além de honorários advocatícios arbitrados em 5% (cinco por 
cento) sobre o valor da causa. 
Inconformada, apela a União Federal, alegando, em síntese, que a ação principal foi 
ajuizada intempestivamente, sendo, inclusive, cancelada a sua distribuição, por falta do 
preparo. Pugna pela extinção do processo, com a inversão dos ônus sucumbenciais. 
Não foram oferecidas as contra-razões. 
Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se vê, o recurso de apelação finca-
se em razões de ordem meramente processual. 
A priori, sustenta a intempestividade da ação principal, a qual estaria dependente do 
processo cautelar. 
Demonstra, por meio de cópia da petição inicial da referida ação ordinária, que a mesma 
foi interposta segundo o protocolo da Seção Judiciária do Ceará, em 09.03.93. 
Comprova, ainda, através de Certidão da Secretaria da 2ª Vara daquela Seccional, que a 
ação foi arquivada, tendo a distribuição sido cancelada por falta do preparo 
correspondente. 
Sabe-se, e isso não tem cunho novidadeiro, que a eficácia do processo cautelar depende 
do processo principal. 
Com efeito, dispõe o art. 807 do CPC, verbis: 
"As medidas cautelares conservam a sua eficácia no prazo do artigo antecedente e na 
pendência do processo principal; mas podem, a qualquer tempo, ser revogadas ou 
modificadas". 
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Por sua vez, reza o art. 806 do mesmo Diploma Legal: 
"Cabe à parte propor a ação, no prazo de trinta (30) dias, contados da data da efetivação 
da medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório". 
Dos autos verifica-se que a medida liminar foi efetivada em 22.01.93, isto é, quando o 
Delegado da Receita Federal em Fortaleza-CE foi cientificado do despacho do em. 
Magistrado a quo, concessivo da liminar (fls. 29). 
Contudo, a ação ordinária foi ajuizada somente em 09.03.93, ou seja, após ter-se 
exaurido o prazo de trinta dias. 
Demais disso, o processo foi arquivado, como noticia a certidão acostada pela apelante, 
em face da ausência do preparo. 
É certo que não há notícia nos autos de que a sentença que determinou o arquivamento 
haja transitado em julgado. 
Todavia, o primeiro motivo já se me afigura como suficiente para vislumbrar a falta de 
pressuposto indispensável para o êxito da ação cautelar. 
É que, como asseverou a apelante, o julgamento da cautelar data de 17 de setembro de 
1993, "época em que já era possível ter conhecimento da intempestividade da ação 
principal". 
Doutra parte, em que pese a sentença de arquivamento ter sido publicada em 11.10.93, 
observo que o sistema de informações processuais deste Egrégio TRF não cogita de 
qualquer recurso de apelação envolvendo as partes interessadas, daí porque, em 
homenagem aos princípios da celeridade e economicidade, entendo despiciendo 
determinar a baixa deste processo para colher informações a respeito. 
Sobre o tema em discussão, o Plenário deste Tribunal já se manifestou, como se vê da 
ementa do julgado a seguir transcrita: 
"Processual Civil. Medida Cautelar. Prazo para a interposição da ação principal. Termo a 
quo. Data da efetivação da liminar. Não consubstanciação da perempção. 
1 - A contagem do prazo de 30 dias para a interposição da ação principal se processa a 
partir da data da efetivação da liminar concedida na medida cautelar. 
2 - Tal efetivação só ocorre quando o requerido é cientificado do teor da deliberação 
judicial liminar, pois só assim se pode lhe atribuir a necessária eficácia. 
3 - No caso vertente, cassou-se a liminar sob a alegação de não se ter intentado a ação 
principal no prazo legal. Acontece que tomou-se por base, para tal conclusão, a data da 
concessão da liminar. 
4 - Há que ser considerada como termo a quo do prazo trintenário a data da juntada aos 
autos do documento comprobatório da cientificação ao promovido do teor do despacho 
concessivo da liminar. 
5 - Estão presentes, portanto, o fumus boni juris e o periculum in mora, justificadores da 
suspensividade a ser conferida ao recurso interposto. Segurança concedida". (MS nº 
3.577-CE, Rel. Juiz Araken Mariz, Rel. design. Juiz José Delgado, julg. 06.11.91, por 
maioria). 
Ora, se a eficácia da medida cautelar somente tem duração enquanto se aguarda a 
solução da ação principal e quando esta já foi solucionada, não persiste motivo para o 
julgamento da cautelar, dado o seu caráter de acessoriedade e provisoriedade, muito 
mais razão se tem para extinguir o processo cautelar quando a ação principal foi 
desconsiderada por intempestiva, ou mesmo obstaculada por falta de cumprimento do 
preparo. 
Com essas considerações, dou provimento à apelação e à remessa, tida por interposta, 
para extinguir o processo cautelar por falta de pressuposto processual específico, 
invertendo-se os ônus sucumbenciais, em face da resistência apresentada pela 
promovida. 
É como voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL  Nº 45.919-PE 

Relator : O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: CARLOS ROBERTO LIRA DE ARAÚJO 
Apelados: UNIÃO FEDERAL E BANCO CENTRAL DO BRASIL 
Advogados: DRS. JOSÉ ANTÔNIO ALVES DE MELO E OUTROS (APTE.) E  

DJAIR DE SOUSA FARIAS E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Embargos de terceiro. Liberação de veículo. Alegação de que o mesmo 
fora seqüestrado por ordem do juízo criminal, presumivelmente por ter sido adquirido a 
indiciado em assalto ao Banco Central do Brasil - Agência Recife. 
In casu, existem sérios indícios de irregularidade na transferência do veículo objeto do 
seqüestro em sede penal, como o reconhecimento da firma do signatário do recibo de 
aquisição do automóvel, a demonstrar incoincidência nos nomes, e o pagamento da taxa 
de vistoria do veículo ocorrer duas semanas após a realização do serviço, o que não é 
praxe na atividade pública pertinente.  
Incomprovada, de molde a afastar qualquer dúvida, a propriedade do veículo com relação 
ao embargante, sendo temerária a sua liberação, à míngua de uma melhor prova. 
Apelação improvida. Manutenção da sentença. 
 
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, 15 de agosto de 1966 (data do julgamento) 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O caso é de embargos de terceiro ajuizados por 
Carlos Roberto Lira de Araújo contra a União Federal, nos autos de processo de 
seqüestro, no qual o embargante teve o veículo caminhonete Pick-Up, Ford F-1000, placa 
MS 2301, modelo 1990, apreendido pela Polícia Federal. 
Alega o autor que tal ocorreu, presumivelmente, por ter sido adquirido o veículo a 
indiciado por assalto ao Banco Central - Agência em Recife, ocorrido em dezembro do 
ano de 1991. 
O MM. Juiz Federal da 9ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco julgou improcedente a 
ação incidental, por entender que não houve comprovação da propriedade regular do 
veículo por parte do autor. 
Condenou, ainda, o embargante nas custas processuais e em honorários advocatícios 
arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa. 
Irresignado, interpõe o autor o presente recurso de apelação, sustentando, em suma, ser 
legítimo possuidor e proprietário do veículo, pugnando, alfim, pela reforma da sentença. 
Contra-razões oferecidas. 
É o relatório. 
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VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se observa, pretende o embargante, 
ora apelante, liberar o veículo apreendido pela Polícia Federal, em face de o mesmo ter 
sido presumivelmente adquirido por Eudo Siqueira com produto de assalto ao Banco 
Central do Brasil - Agência Recife, ocorrido em dezembro do ano de 1991.  
O apelante sustenta que tinha a posse do automóvel quando o mesmo fora apreendido 
pela Polícia Federal. 
Todavia, a demonstração da posse, in casu, por si só, não basta para o êxito dos 
embargos, sendo imprescindível a demonstração inequívoca da propriedade do veículo, 
uma vez que houve o seqüestro do bem em face de pesar sobre ele dúvidas quanto à sua 
regular aquisição. 
Argumenta o embargante que adquiriu a caminhonete Pick-Up a Eudo Siqueira, que, por 
sua vez, teria comprado o veículo a Sabiniano Fernando de Medeiros, em 08.09.91, ou 
seja, antes do assalto ao Banco Central. 
A alegação do embargante  que o veículo apreendido já se encontrava na sua posse 
desde 08.09.91  poderia levar à conclusão de que não teria sido objeto de crime, 
porquanto o assalto de que participou Eudo Siqueira Neves havia ocorrido em data de l5 a 
l6 de dezembro de 1991, não me parece tenha procedência. 
É que o recibo com  que procura demonstrar a legitimidade da aquisição do citado veículo 
apresenta-se com sérias dúvidas quanto a sua legalidade. 
Assim é que o signatário do recibo grafa o seu nome como sendo  Sabiniano Fernando de 
Medeiros, enquanto consta do reconhecimento como sendo Sabiniano Fernandes de 
Medeiros, ainda mais com a retificação do nome (fls. 49 v). 
Tudo leva a crer que o reconhecimento foi feito sem a devida comparação com o 
autógrafo que deveria constar no Cartório, o que é pouco provável, desde que a pessoa 
que assinou o recibo reside na cidade Ipueira, no Rio Grande do Norte (fls. 08), e não no 
Estado da Paraíba, onde se deu o pré-falado reconhecimento. 
Desta forma, não há uma certeza de que o veículo já pertencesse ao acusado antes do 
aludido assalto ao Banco Central, nesta Capital, que ocorreu no mês de dezembro de 
1991. 
Por outro lado, não foi confirmado que o veículo tivesse sido consertado em uma oficina 
na cidade de Goiana, em data anterior ao assalto, quando ainda pertencia ao réu Eudo 
Siqueira Neves. 
Acrescente-se, ademais, que os documentos de transferência do veículo, em poder do 
embargante, datam de 26.02.92, em data,  portanto, posterior ao sobredito assalto. 
O Banco Central, ao impugnar os embargos, alegou que a prova da propriedade do 
veículo feita pelo autor estaria desprovida de qualquer efeito jurídico, uma vez que o CRV 
está datado de 26.02.92 "quando  haviam decorrido mais de 70 (setenta) dias da 
ocorrência do assalto verificado na noite de 15 de dezembro e madrugada de 16 de 
dezembro de 1991". 
Ainda que, ao contrário do que entendeu o MM. Juiz a quo, conste no documento de 
vistoria do veículo o "decalque" do chassis, consoante se percebe ao cotejar os 
documentos de fls. 24 e 11, causa espécie que a taxa da vistoria haja sido paga em 31 de 
janeiro de 1992, posteriormente ao serviço realizado no dia 14 do mês e ano retro 
referidos, o que não é praxe nesse tipo de serviço público. 
Tenho, portanto, que não está comprovada, de molde a afastar qualquer dúvida, a 
propriedade do veículo com relação ao embargante, sendo temerária a sua liberação, à 
míngua de uma melhor prova. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação para manter a sentença recorrida 
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da lavra do saudoso Juiz Petrônio Maranhão.  
É como voto. 
 

APELAÇÃO CIVEL  N. 48.613-CE  

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelada: CEARÁ SEGURANÇA DE VALORES LTDA. 
Advogados DRS. MARIA JOSÉ DE A. V. CUNHA E OUTROS  (APTE.) E  

WALNIR GRAÇA FERREIRA (APDA.) 
 
EMENTA 

Tributário e Previdenciário. Ação Cautelar. Débito parcelado. Pedido de certidão negativa 
de débito. Garantia. 
I - É de ser reconhecido ao contribuinte que teve sua dívida parcelada junto à autarquia 
previdenciária o direito de obter certidão negativa de débito, mormente se está em dia 
com o pagamento das prestações. 
II - Se por ocasião do parcelamento da dívida não foi exigida garantia, não pode a 
omissão da autarquia previdenciária resultar em prejuízo para o contribuinte. 
III - Presença dos requisitos autorizativos da cautelar: o fumus boni juris, em face dos 
precedentes do Tribunal, e o periculum in mora, pelos prováveis prejuízos às atividades 
empresariais da autora.  
IV - 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, 15 de agosto de 1966 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS:  A empresa Ceará Segurança de Valores Ltda. 
ajuizou ação cautelar inominada, com pedido de liminar, visando à obtenção de Certidão 
Negativa de Débito, junto ao INSS, para o fim de habilitar-se em processo licitatório. 
Alega que, estando em fase de parcelamento da dívida, a autarquia previdenciária se 
negou a entregar a CND, exigindo, para tanto, a constituição de garantias. 
Liminar deferida (fls. 46). 
Contestação apresentada pelo Instituto-réu, onde argumenta que a expedição do 
documento comprobatório de inexistência de débito somente será expedido, nos termos 
do art. 85 do Regulamento da Organização e Custeio da Seguridade Social, aprovado 
pelo Decreto 356/91, desde que "o pagamento do débito fique assegurado mediante 
oferecimento de garantia suficiente, na forma do art. 87, para obtenção de parcelamento 
de confissão de dívida fiscal". 
O MM. Juiz Federal  da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, Dr. Agapito 
Machado, julgou procedente o pedido, por entender que "o parcelamento do débito 
importa em novos prazos para o vencimento da dívida". Estabeleceu, por fim, que a 
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sucumbência seria conseqüência da ação principal. 
É desse decisum que recorre o INSS, sustentando, em suma, que os servidores públicos 
poderão ser responsabilizados por atestar fato inverídico, além do que existe a cláusula 7ª 
da Confissão de Dívida Fiscal que desobriga o INSS de expedir certidão quando o 
parcelamento não está assegurado por garantia. 
Não foram oferecidas as contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O direito à expedição de Certidão Negativa 
de Débito Previdenciário, quando este foi objeto de parcelamento e encontra-se 
atualizado, já foi reconhecido por este Tribunal em vários julgamentos. 
Esta Egrégia Terceira Turma, analisando matéria semelhante, já decidiu: 
"Mandado de Segurança. Tributário. Débito parcelado. Certidão Negativa de Débito. 
Garantia. 
I - É de ser reconhecido ao contribuinte que teve sua dívida parcelada junto à autarquia 
previdenciária o direito de obter Certidão Negativa de Débito, mormente se está em dia 
com o pagamento das prestações. 
II - Se por ocasião do parcelamento da dívida não foi exigida garantia, não pode a 
omissão da autarquia previdenciária resultar em prejuízo para o contribuinte. 
III - Apelação e remessa oficial improvidas". (AMS nº 49.240-PE, Rel. Juiz Nereu Santos, 
julg. 10.08.95, unân.). 
"Tributário. Certidão Negativa de Débito. Parcelamento. Garantia. 
- A autarquia previdenciária, ao conceder o parcelamento dos débitos previdenciários sem 
a exigência de garantia, não pode posteriormente recusar-se ao fornecimento da Certidão 
Negativa de Débito, se o contribuinte encontra-se em dia com o pagamento das 
prestações. 
- Preliminar de inexistência de direito líquido e certo rejeitada. 
- Apelação e remessa desprovidas". (AMS nº 49.647-CE, Rel. Juiz José Maria Lucena, 
julg. 15.02.96, unân.) . 
Com efeito, se o parcelamento já se encontra formalizado, não há como condicionar a 
expedição do documento à constituição superveniente de garantia. 
Ora, o parcelamento, como asseverou o MM. Juiz a quo, cria novos prazos. O débito, 
quando parcelado,  e, desde que este parcelamento esteja em dia, efetivamente há de 
possibilitar ao interessado a posse da Certidão, uma vez que só se poderá falar 
novamente em débito quando nas datas vincendas a empresa não quitar as prestações 
pertinentes.  
Demais disto, na prática, não teria qualquer lógica alijar as empresas da concorrência de 
mercado, onde devem participar das licitações, bem como facultar-lhes a tomada de 
empréstimos na rede bancária, uma vez que tal conduta é imanente das atividades 
empresariais, sem o que acarretará, ainda mais, prejuízos à economia como um todo e 
até mesmo à autarquia previdenciária. 
Presentes, assim, os requisitos que autorizam a concessão da cautelar. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação, mantendo a sentença pelos seus 
bem apresentados fundamentos. 
É o meu voto . 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 65.751-PE      
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Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelado:  JUVENAL CUSTÓDIO DA SILVA 
Advogadas: DRAS. ROSA ALICE NOVAES FERRAZ (APTE.) E  

LAURA CÂNDIDA DUBOURCQ DE BARROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Aposentadoria. Dec. 89.312/84. Súmula 71 do ex-TFR. 
- A ausência de comprovação das condições necessárias para a percepção do benefício 
previdenciário na esfera administrativa, não afasta a existência do direito à aposentadoria 
na forma prevista no Decreto nº 89.312/84. 
- Deve ser excluída a aplicação da Súmula 71 do ex-TFR, sendo devida a correção 
monetária na forma determinada pela Lei nº 6.889/81 nos débitos previdenciários 
vencidos e cobrados na sua vigência. 
- Apelação parcialmente provida. 
 
ACÓRDÃO  

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar parcial 
provimento à apelação, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 29 de fevereiro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator  
 
RELATÓRIO  

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Trata-se de apelação contra sentença que julgou 
procedente ação de revisão de benefício previdenciário, para que corresponda a 100% do 
salário-de-benefício, obedecendo determinação do Dec. nº 89.312/84, art. 30, vigente à 
época da concessão do benefício. 
Alega o apelante que o autor não tem direito à retificação da Renda Mensal Inicial (RMI), 
pois não apresentou administrativamente a documentação comprobatória do tempo de 
serviço, fazendo-a apenas em juízo, razão pela qual não poderia ser penalizado pela 
culpa do autor. 
Argumenta, ainda, que, se a revisão for mantida, não pode retroagir à data da concessão, 
e sim à da propositura da ação, não sendo aplicável a Súmula 71 do ex-TFR. 
Sem revisão (RI, art. 30, inc. IX). 
É o relatório. 
 
VOTO  

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): O MM. Juiz Federal, com base no Decreto 
nº 89.312/84, determinou o reajuste do benefício previdenciário para que guardasse 
correspondência com 100% do salário-de-benefício. Alega o INSS a inexistência de prévia 
comprovação administrativa do tempo de serviço necessário à retificação da RMI, e a 
impossibilidade de utilização da Súmula 71 na correção monetária aplicada. 
Quanto à ausência de pleito na esfera administrativa, não assiste razão ao apelante, visto 
que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXV, dispõe que: "a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito", além de que a Súmula 213 do 
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extinto TFR toca expressamente na questão, verbis: 
"O exaurimento da via administrativa não é condição para a propositura da ação de 
natureza previdenciária". 
A ausência de comprovação das condições necessárias para a percepção do benefício 
previdenciário na esfera administrativa, não afasta a existência do direito à aposentadoria 
na forma prevista em lei. Saliento, ainda, que esta afirmação não configura punição à 
autarquia/apelante, mas apenas reconhece o direito pleiteado. 
Conforme preceitua o art. 26, § 1º, o auxílio-doença corresponde a 70% do salário de 
benefício, mais 1% desse salário por cada ano completo de atividade abrangida pela 
previdência social urbana, até o máximo de 20%. 
Com a transformação do auxílio-doença do apelado em aposentadoria por invalidez, vê-
se nos autos a comprovação de que o autor já contava com mais de 35 anos de serviço 
(fls. 11/17) e, com isso, o valor de seus proventos deve ser calculado conforme dispõe o 
Decreto 89.312/84  no § 1º do art. 30: 
"A aposentadoria por invalidez, observado o disposto no artigo 23, consiste numa renda 
mensal correspondente a 70% (setenta por cento) do salário-de benefício mais 1% (um 
por cento) desse salário por ano completo de atividade abrangida pela previdência social 
urbana ou de contribuição recolhida nos termos do art. 9º, até o máximo de 30% (trinta 
por cento)". 
Em conformidade com o disposto na lei, e com a comprovação do tempo de serviço 
necessário à percepção integral do valor dos proventos, resta evidente o direito do autor 
ao reajuste de seus proventos para que correspondam a 100% do salário-de-contribuição. 
Já existem precedentes jurisprudenciais neste sentido, que restaram assim ementados: 
"Previdência Social. Pedido de aposentadoria por invalidez. Valor do benefício. Aplicação 
do artigo 30 do Decreto nº 89.312/84. 
1 - Se o autor, segurado da Previdência Social, encontra-se total e permanentemente 
incapacitado para o trabalho, faz jus à aposentadoria por invalidez. 
2 - O valor desses proventos será calculado em conformidade com o que dispõe o artigo 
30 do Decreto nº 89.312/84. 
3 - Recurso a que se dá provimento". 
(TRF-3ª Região, AC 12.053/92-SP, 2ª T., Rel. Juiz Souza Pires, julg. 23/11/93, publ. DJ 
15/06/94). 
"I - Previdenciário - Segurado incapaz de exercer qualquer atividade que lhe garanta a 
subsistência - Impossibilidade de recuperação - Restabelecimento do benefício de auxílio-
doença, que é transformado em aposentadoria por invalidez - art. 26, par. 4º e art. 30 do 
Decreto nº 89.312 de 23/01/84. 
II - Apelação improvida". 
(TRF-2ª Região, AC 8.276/90-RJ, 1ª T., Rel. Juiz Frederico Gueiros, julg. 11/03/91, publ. 
DJ 07/05/91). 
"Previdenciário. Obreiro portador de conjunto de males que, somados à idade, autorizam 
a concessão da aposentadoria por invalidez. Cálculo do salário de benefício (art. 30, par. 
1º, da CLPS). Honorários de advogado. Apelo autárquico improvido. Recurso de apelação 
do autor parcialmente provido. 
1 - Autor sexagenário, portador de conjunto de enfermidades de natureza degenerativa, 
comprovado mediante perícia médica, faz jus à aposentadoria por invalidez, já que não 
reúne condições de obter colocação condigna no mercado de trabalho. Precedentes na 
Corte. 
2 - A aposentadoria em tela consiste, além dos 70% do salário-de-benefício, mais 1% 
desse salário por ano completo de atividade abrangida pela Previdência Social urbana, 
até o máximo de 30% (art. 30, par. 1º, do Dec. 89.312/84 - CLPS). 
3 - Segundo o entendimento a respeito já cristalizado nesta C. Turma, em ações 
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semelhantes a esta, os honorários advocatícios são fixados em 15% sobre o montante da 
condenação, à época da liquidação, sem incidência sobre uma prestação anual futura. 
4 - Recurso autárquico improvido. Apelo do autor a que se dá parcial provimento". 
(TRF-3ª Região, AC 24.131/89-SP, 1ª T., Rel. Juíza Ramza Tartuce (Subst.), julg. 
19/10/93, publ. DJ 26/04/94). 
Por fim, no concernente à correção monetária, assiste razão ao apelante, inobstante os 
inúmeros julgados determinando seja observada a Súmula nº 71 do extinto TFR até o 
ajuizamento da ação, e, a partir daí, a Lei nº 6.899, de 08 de abril de 1981. 
É que a Súmula 71 do antigo TFR só se aplica à correção monetária de período anterior à 
vigência da Lei nº 6.899/81, uma vez que este diploma legal veio a lume justamente para 
disciplinar a matéria, não havendo mais necessidade, a partir de então, de socorrer-se de 
construção jurisprudencial como fonte integradora do vácuo normativo. 
Tal entendimento, preconizado em decisão do extinto TFR (EAC 60398-MG, 1ª T, Rel. 
Min. José Pereira de Paiva, julg. 30.11.82, un., JTFR, LEX 18/215), resta confirmado pelo 
Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado assim ementado: 
"Previdenciário. Benefícios. Correção monetária. 
I - Após a vigência da Lei 6.899/81, que passou a disciplinar toda e qualquer forma de 
correção, não cabe invocar a Súmula 71  do ex-Tribunal Federal de Recursos como 
critério de correção monetária dos débitos previdenciários vencidos após a vigência da 
citada Lei. 
II - Recurso conhecido e provido para excluir a indevida aplicação da Súmula 71 do 
extinto TFR". 
(REsp 53157-8/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Pedro Acioli, julg. 20.09.94, un., DJU 24.10.94, 
Seção 1, p. 28793). 
Com estas considerações, dou parcial provimento à apelação, apenas para que seja 
excluída a aplicação da Súmula 71 do ex-TFR, sendo devida a correção monetária na 
forma determinada pela Lei nº 6.889/81, nos débitos previdenciários vencidos e cobrados 
na sua vigência. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 76.730-PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: ESTADO DE PERNAMBUCO 
Apelada : UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. GUILHERME DOS PASSOS BITTENCOURT E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Civil e Processual Civil. Ação de reparação de danos. Acidente de trânsito. 
- Reconhecida a responsabilidade civil do Estado, o valor do dano poderá ser apurado em 
liquidação de sentença. 
- Apelação e remessa improvidas. 
 
ACÓRDÃO  

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à 
apelação e à remessa, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 21 de março de 1996 (data do julgamento). 
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JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR  JUIZ HUGO MACHADO : Cuida-se de ação sumaríssima proposta pela 
União Federal contra o Estado de Pernambuco para reparação de danos decorrentes de 
acidente de trânsito. Juntou documentação, incluindo o exame de local de acidente 
elaborado pelo Instituto de Polícia Técnica da Secretaria de Segurança Pública/PE. 
Ao julgar procedente a ação, o Juiz determinou a apuração do valor dos danos através de 
liquidação de sentença, determinando a subida dos autos face ao duplo grau obrigatório. 
Apelou o Estado de Pernambuco, alegando que, "por se tratar de uma ação de reparação 
de danos para indenização de uma obrigação, a reparação a ser pleiteada deve ser 
líquida e certa". 
Com as contra-razões, subiram os autos, e neste Tribunal os autos vieram-me por 
distribuição regular. 
Dispensei a revisão (RI, art. 30, IX). 
É o relatório 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Depreendo dos autos que os fatos não 
são controvertidos e estão documentados, inclusive no laudo do Instituto de Polícia 
Técnica da Secretaria de Segurança Pública/PE, que concluiu como causa determinante 
do acidente a falta de percepção por parte do condutor do veículo pertencente ao 
apelante. 
Não se insurge o recorrente contra a responsabilidade civil na reparação dos danos 
causados pela colisão ocorrida e, sim, da liquidez e certeza da dívida. 
Theotonio Negrão, ao comentar o art. 603 do CPC, diz que "a existência de prejuízo deve 
ser demonstrada no processo de conhecimento, e não na liquidação. Nesta, apenas se 
apura o quantum desse prejuízo". 
O art. 604 do CPC, com a redação dada pela Lei nº 8.898/94, prevê que "quando a 
determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor 
procederá à sua execução na forma do art. 652 e seguintes, instruindo o pedido com a 
memória discriminada e atualizada do cálculo". 
Como bem argumentou a União Federal, em sua réplica, a liquidez é requisito necessário 
tão-somente para a futura interposição da execução forçada. 
Leciona Moacir Amaral Santos que "embora certa quanto à existência da obrigação, não é 
determinada quanto ao valor da condenação ou lhe não individua o objeto, a sentença se 
diz ilíquida. Tais, por exemplo, as sentenças que condenam em  perdas e danos, sem 
lhes fixar o valor; ou a restituir os bens da herança, sem individuá-los; ou a fazer as obras 
que se tornarem necessárias à segurança do prédio ameaçado em ruína. Nesses casos, 
o vencido sabe que deve (an debeatur), mas não sabe o que ou quanto deve (quantum 
debeatur)". (Primeiras linhas de Direito Processual Civil, 3º vol., Editora Saraiva, 13ª 
edição, 1993, p. 260). 
Com estas considerações, nego provimento à apelação e à remessa. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 80.822-SE     
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Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: EDITE MARIA CONCEIÇÃO SANTOS 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. ROSA HELENA BRITTO ARAGÃO e OUTROS (APTE.) E  

VÂNIA MARIA AQUINO DE CERQUEIRA e OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Civil. Prescrição. Citação em processo extinto. Interrupção. 
- A citação válida, realizada em processo que veio a ser declarado extinto, é eficaz para 
interromper o curso do prazo prescricional. 
- Precedentes. 
- Apelação provida. 
 
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, 26 de setembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente, em exercício 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Edite Maria da Conceição Santos  ajuizou  ação 
sumaríssima indenizatória contra o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, visando à 
obtenção da revisão de seus proventos com base nos mesmos índices de reajustes do 
salário mínimo. 
Acrescentou, ainda, a promovente que fosse respeitada a interrupção da prescrição, uma 
vez que a mesma, em 27.08.91, ajuizara ação idêntica perante Juízo da 3ª Vara da Seção 
Judiciária do Estado de Sergipe, sendo esta extinta sem julgamento do mérito. 
O MM. Juiz a quo julgou procedente o pedido. 
A autora opôs embargos declaratórios ante a omissão da sentença no tocante à 
interrupção da prescrição. 
O ilustre Sentenciante rejeitou os embargos, mediante a assertiva de que "a citação 
anterior, em processo já arquivado, não interrompe a prescrição para efeito da presente 
ação, por ter a matéria regramento na Súmula 85 - STJ". 
Inconformada, a autora recorre a esta Corte. 
Apresentadas as contra-razões, subiram os autos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Discute-se no presente recurso se a citação 
válida verificada em processo que veio a ser extinto é hábil para interromper a prescrição. 
A jurisprudência não é pacífica quanto a essa matéria.  
O Supremo Tribunal Federal, no Ag. Regimental nº 92546-MG, Rel. Min. Alfredo Buzaid, 
assim decidiu: 
"Execução Fiscal. Julgado extinto  o primeiro processo sem julgamento do mérito, 
cessaram os efeitos da citação, notadamente o de interromper a prescrição. 
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Na segunda execução entende-se por válida a citação nela realizada, não aproveitando, 
para interrupção da prescrição, a citação feita no processo findo. 
Nega-se provimento ao recurso". (DJ 23.09.83, p. 14497, RTJ  vol. 108/03.) 
Em outra oportunidade, no julgamento do RE nº 87.064-MG, Rel. Min. Décio Miranda, o 
Excelso Pretório adotara outra orientação, como se dessume da seguinte EMENTA 
"Processual Civil. Agravo retido. Reiteração na apelação. Dizendo o apelante, na 
apelação, que seu agravo retido deveria ser preliminarmente conhecido e julgado pelo 
Tribunal, atendeu ao que dispõe o art. 522, § 1º, do CPC, não sendo necessário reiterar 
os motivos e fundamentos do referido  recurso incidente. 
Civil. Prescrição. A citação que não interrompe a prescrição é aquela declarada nula, por 
defeitos a ela inerentes ou a ela anteriores (Cód. Civil, art. 175). A absolvição da instância 
por não promover o autor os atos e diligências a seu cargo (Cód. Proc. Civil de 1939, art. 
201, V) não retira à citação precedente seus efeitos interruptivos da prescrição". (RTJ 
98/213) 
Transcrevo a seguinte passagem do voto do em. Relator: 
"Por outro lado, ao entender não interrompida a prescrição por citação feita em ação na 
qual o réu viera a ser posteriormente absolvido da instância, o acórdão certamente negou 
vigência ao art. 175 do Código Civil, segundo o qual 'a prescrição não se interrompe  com 
a citação nula por vício de forma, por circunduta, ou por se achar perempta a instância, ou 
a ação'. 
Todas essas formas se referem a ineficácia inerente à própria citação, ao passo que, no 
caso dos autos, a citação feita de nenhum defeito padecia, vindo o réu ser absolvido da 
instância por uma causa superveniente à citação, isto é, porque o autor, não promovendo 
os atos e diligências que  lhe cumpriam, abandonara a causa por mais de trinta dias, 
consoante o art. 201, V, do Cód. de Proc. Civil de 1939. 
 Nesse caso, não abrangida pelo art. 175 do Código Civil, a citação anterior era válida, 
interrompera a  prescrição. 
Entendimento contrário, além de desatender ao referido preceito da Lei Civil, diverge do 
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Cível nº 13.659, RT 
141, p. 93/94, acórdão copiado a fls. 313/314 destes autos, a dizer: 
'Assim decidem porque a absolvição da instância foi concedida em audiência de 12 de 
setembro de 1940 (fls. do apenso), sem que por isso fossem declaradas nulas as 
citações, validamente feitas. Assim, a prescrição interrompida pelas citações suspensas 
pelo processo a que deram causa recomeçou a correr daquela data. Quando a ação foi 
reiniciada, não havia decorrido, ainda, o prazo de um ano, de modo que não estava 
prescrita'. (Fls. 314)". (RTJ 98/216) 
A meu ver, o único requisito exigido para a interrupção do prazo prescricional é a validade 
do ato citatório. Não se deve adotar uma interpretação restritiva, quando o legislador 
chega a admitir o efeito interruptivo, "ainda quando ordenada por juiz incompetente" (art. 
219, caput, do CPC). Desse modo, se o primeiro processo foi declarado extinto, mas a 
citação foi válida, não há por que duvidar-se do seu efeito para interromper o fluxo do 
prazo prescricional, tendo em vista que aí se visualiza a presteza do credor, buscando o 
recebimento do que lhe é devido. Ou, para usar a expressão de Sílvio Rodrigues, "a 
citação demonstra a solércia do credor, tomando uma atitude ativa que contraria a idéia 
de negligência, necessária para caracterizar a prescrição" (Direito Civil, vol. 1, p. 315, 22ª 
ed, 1991,  Saraiva). 
Na linha desse entendimento, pronunciou-se o Eg. Superior Tribunal de Justiça, intérprete 
máximo das normas infraconstitucionais, em acórdão da lavra do em. Ministro Sálvio 
Figueiredo, que alia à qualidade de magistrado a de emérito processualista, com a 
seguinte orientação: 
"Processo Civil. Prescrição. Interrupção. Ação de usucapião. Ação ex empto. Art. 172, I e 
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IV, CC. Recurso provido. 
I - A citação válida, realizada em ação cujo pedido restou a final desatendido, sob o 
argumento de ser a via processual eleita pelo autor imprópria ao reconhecimento do 
direito reclamado, tem o condão de interromper o lapso prescricional para o ajuizamento 
da ação própria. Hipótese que não se enquadra nas exceções previstas no art. 175, CC. 
II - O que releva notar, em tema de prescrição, é se o procedimento adotado pelo titular 
do direito subjetivo denota, de modo inequívoco e efetivo, a cessação da inércia em 
relação ao seu exercício. Em outras palavras, se a ação proposta, de modo direto ou 
virtual, visa à defesa do direito material sujeito à prescrição". (In RSTJ nº 51/140). 
Essa interpretação era também perfilhada pelo extinto Tribunal Federal de Recursos: 
"Processual Civil. Ação Rescisória. Cabimento da sentença declaratória de prescrição. 
1. É cediço, pois consta da lei (CPC, art. 269, IV), que a sentença que decreta a 
prescrição da ação pertine com o mérito da causa, porque o fluir do tempo produz efeitos 
patrimoniais. 
2. Admissibilidade da ação rescisória, tanto mais porque a interrupção da prescrição e 
seus efeitos não constituem matéria controvertida nos tribunais. 
3. A citação válida interrompe a prescrição, ainda que o processo seja extinto por 
sentença terminativa." (AR nº 1.140/SP, Rel. Min. Gueiros Leite,  RTFR nº 134/03). 
Em face do exposto, não havendo qualquer dúvida quanto à validade da citação realizada 
no processo extinto, reconheço que foi eficaz para interromper a prescrição. 
Por todo o exposto, dou provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 85.494-PE 

Relator:  O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.-EMASE 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogado: DR. PAULO DE TARSO ALMEIDA SAIHO 
 
EMENTA 

Processual Civil e Tributário. Citação efetivada na pessoa do sócio titular de empresa 
ligada a empreendimento familiar. Identidade indicada na composição das firmas 
coligadas e na utilização do mesmo estabelecimento. Cisão que tem apenas forma, 
porque substancialmente a empresa teve continuidade. Responsabilidade por sucessão, 
verificando-se a liquidação real da sociedade devedora. Apelo improvido. 
 
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, 25 de junho de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a apelante contra sentença da lavra 
do ilustre Juiz Federal da 2ª Vara de Pernambuco, Dr. Francisco Alves dos Santos Júnior, 
que rejeitou embargos à execução movida contra a FRIPEL - Frigorífico de Pernambuco 
Ltda. 
Alega, em resumo, que não fora citada para a execução em que penhorados bens de sua 
propriedade, apesar de não ser a empresa executada; que também não fora citada; que 
não tem qualquer vínculo com a firma devedora; que a penhora é nula, dada a supressão 
do direito de oferecer bem em garantia e, no mérito, que a executada não foi notificada de 
nenhum dos autos de infração que deram origem ao débito, e que não é responsável 
pelas obrigações contraídas pela FRIPEL, da qual não é sucessora, porquanto a sua 
criação se deu mediante cisão daquela sociedade, não por fusão, transformação ou 
incorporação, figuras previstas no art. 132 do Código Tributário Nacional como as únicas 
que podem gerar responsabilidade tributária. Acrescenta que a apelante é empresa 
prestadora de serviços, enquanto a devedora atua mediante compra e venda de 
mercadorias, e que a Fazenda Nacional tem conhecimento de que desde 1985 a 
executada tem novos sócios. Por fim, invoca em seu favor acórdão da egrégia Primeira 
Turma, do qual foi Relator o eminente Juiz Hugo Machado, no qual expresso que a 
apelante não responde por débito decorrente de multa imposta pela SUNAB por fato 
posterior à cisão. 
A apelada apresentou contra-razões pela confirmação da sentença. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Demonstra o MM. Juiz Federal na 
sentença recorrida que o Oficial de Justiça encontrou, no estabelecimento da FRIPEL, 
executada, o seu ex-sócio titular e também sócio titular da EMASE, da qual se retirou 
mais tarde, permanecendo, contudo, à frente de outra sociedade oriunda da devedora, 
por cisão, a FRIAL. Todas as empresas funcionam ou funcionavam no mesmo endereço, 
daí a efetivação da penhora, após várias tentativas, de bens da embargante. 
A simples leitura da alteração contratual de fls. 11 a 13 mostra que a cisão em nada 
modificou o empreendimento, que permaneceu em poder da família do sócio titular 
Rudival Cohim Ribeiro de Freitas, após a transferência de cotas para sua genitora, Vera 
Lúcia Marinho de Souza, filhos e esposa. 
Evidencia-se, pela propriedade familiar, pela localização e pelo uso do mesmo ponto 
comercial, a identidade fática das três sociedades, constituindo a cisão mero expediente, 
talvez para facilitar a gerência da organização.  
O Sr. Rudival Cohim, principal dirigente do grupo, foi citado regularmente e providenciou a 
defesa das empresas, inexistindo qualquer nulidade decorrente do fato de a citação não 
haver recaído na pessoa de sua genitora, filhos ou esposa. 
Dá-se, na hipótese, responsabilidade por sucessão, na medida em que a sociedade 
executada foi, na realidade, liquidada, dando lugar ao prosseguimento de suas atividades 
pela EMASE, no mesmo lugar, com as mesmas atividades, até porque, ao contrário do 
que afirma a apelante, a prestação de serviços e a realização de atos de compra e venda 
se superpõem, não se excluem. 
Sem relavância, pelo mesmo motivo, a argüição de supressão da oportunidade de 
oferecimento de bens em garantia, pois, se quisesse fazê-lo, poderia a embargante 
indicar móveis ou imóveis desembaraçados da executada ou dos sócios, para que sobre 
os mesmos recaísse a constrição, e não o fez.  
A leitura do acórdão da egrégia Primeira Turma não aproveita à apelante. Ali se diz que a 
firma criada mediante cisão não responde por débitos posteriores. No caso, se cuida de 
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responsabilidade do sucessor por dívidas da firma originária, na qual continua integrada, 
como visto, como um verdadeiro empreendimento familiar. 
A cisão formalizada pelo instrumento de fls. 11/13 não passou, na verdade, do papel, 
porque a empresa continuou em poder do Sr. Rudival Cohim, inclusive no mesmo local de 
operações. 
A exemplificação de modos de sucessão, no art. 132 do Código Tributário Nacional, não 
elide outras formas de responsabilidade, tanto que o inciso VI do art. 4º da Lei 6.830/80 
refere-se a "sucessores a qualquer título", para não dar margem a evasão fiscal 
engendrada por artifícios. 
A prescrição não ocorreu, porque a notificação do auto de infração impediu a decadência 
e marcou o início da contagem de prazo prescricional que se não completara quando do 
ajuizamento da ação. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo. 
 

APELAÇÃO CÍVEL  Nº 91.937-PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: REVENDEDORA DE BEBIDAS CAMARAGIBE LTDA.-REBECAL 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. ALÍRIO RIO LIMA MORAES DE MELO E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Constitucional e Tributário.  Contribuição Social. Lei Complementar nº 70/91. 
- É perfeitamente constitucional a contribuição para o financiamento da seguridade social 
instituída pela Lei Complementar nº 70/91. 
- O fato de ser a contribuição questionada arrecadada pela Receita Federal não a 
desnatura, desde que o que importa é a sua destinação para o financiamento da 
seguridade social. 
- Obedecido foi o prazo nonagesimal para a exigência da contribuição instituída pela Lei 
Complementar nº 70/91. 
- Inexistência de bitributação se a própria Constituição Federal prevê a coexistência de 
diversas contribuições. 
- Precedente (AC nº 37.672-CE, 2ª Turma,  Rel. Juiz NEREU SANTOS, julg. 06.09.94, 
unân.). 
- 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 nos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Recife, 15 de agosto de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Cuida-se de ação declaratória interposta por Rebecal 
- Revendedora de Bebidas Camaragibe Ltda. contra a Fazenda Nacional, objetivando o 
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reconhecimento do direito de deixar de pagar a exação  contribuição social, denominada 
COFINS, instituída pela Lei Complementar nº 70/91, face à sua alegada 
inconstitucionalidade.  
O MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido, por entender que a cobrança da COFINS 
é constitucional.  
Inconformada, apela a autora, renovando os argumentos da inicial em prol do seu direito, 
pugnando, alfim, pela reforma do decisum.  
Oferecidas as contra-razões, subiram os autos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Com a presente ação insurge-se o autor 
contra a cobrança  da Contribuição Social (COFINS), novo FINSOCIAL, face à sua 
alegada inconstitucionalidade. 
A matéria versada nos presentes autos diz respeito, pois, à constitucionalidade ou não da 
mencionada exação. 
Quando do julgamento da Apelação em Mandado de Segurança nº 21.018-PE, assim se 
pronunciou o seu Relator, Juiz Lázaro Guimarães: 
"Este Tribunal considerou subsistente o FINSOCIAL, na forma prevista no Decreto-lei 
1.940/82, em função do disposto no art. 56 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. A Lei 8.212/91, art. 32, I, "c", por isso mesmo, não criou nova contribuição, 
mas apenas a adaptou à nova Constituição Federal. 
Um dos defeitos que se aponta nessa contribuição para a seguridade social é o fato de 
ser arrecadada pela União, quando deveria sê-lo pelo Instituto Nacional do Seguro Social. 
Acostei-me, de início, à posição defendida pelo eminente Juiz e professor Hugo de Brito 
Machado, que resultou na declaração de inconstitucionalidade das Leis 7.689 e 7.787, por 
este Tribunal, segundo a qual somente teria a titularidade para arrecadar tais 
contribuições a autarquia previdenciária. 
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar diversos recursos extraordinários nos 
quais se argüia a inconstitucionalidade da Lei 7.689, firmou o entendimento de que não 
conflita com a norma do art. 195, CF, a arrecadação da contribuição social pela União.  
Eis, a propósito, a ementa do RE 138.284-CE, Rel. Min. Carlos Velloso: 
"Constitucional. Tributário. Contribuições Sociais. Contribuições incidentes sobre o lucro 
das pessoas jurídicas. Lei Nº 7.689, de 15.12.88. 
I - Contribuições parafiscais; contribuições sociais, contribuições de intervenção e 
contribuições corporativas. CF, art. 149. Contribuições sociais de seguridade social. CF, 
arts. 149 e 195. As diversas espécies de contribuições sociais. 
II - A contribuição da Lei 7.689, de 15.12.88, é uma contribuição social instituída com base 
no art. 195, I, da Constituição. As contribuições do art. 195, I, II, III, da Constituição, não 
exigem, para a sua instituição, lei complementar. Apenas a contribuição do parág. IV do 
mesmo artigo 195 é que exige, para a sua instituição, lei complementar, dado que essa 
instituição deverá observar a técnica da competência residual da União (CF art. 195, 
parág. 4º; CF, art. 154, I). Posto estarem sujeitas à lei complementar do art. 146, III, da 
CF, porque não são impostos, não há necessidade de que a lei complementar defina o 
seu fato gerador, base de cálculo e contribuições (CF, ART. 146, III, "a"). 
III - Adicional ao imposto de renda; classificação desarrazoada. 
IV  - Irrelevância do fato de a receita integrar o orçamento fiscal da União. O que importa 
é que ela se destina ao financiamento da seguridade social (Lei 7.689/88, art. 1º). 
V - Inconstitucionalidade do art. 8º da Lei 7.689/88, por ofender o princípio da 
irretroatividade (CF, art. 150, III, "a"), qualificado pela inexigibilidade da contribuição 
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dentro do prazo de noventa dias da publicação da lei (CF art. 195, parág. 6º). Vigência e 
eficácia da lei: distinção. 
VI - Recurso Extraordinário conhecido, mas improvido, declarada a inconstitucionalidade 
apenas do art. 8º da Lei 7.689, de 1988". (DJ 28.8.92, p. 13.456). 
Desta forma, recepcionada que foi pela atual Constituição, a contribuição para o 
FINSOCIAL manteve-se até  a edição da lei complementar 70/91, que veio regular a 
matéria.   
Neste sentido foi editada por este Tribunal a Súmula nº 6, que assim dispõe:  
"Subsiste até a vigência e eficácia da Lei Complementar nº 70/91, a cobrança do 
FINSOCIAL com base no Decreto-lei 1.940/82, sendo inconstitucionais as alterações 
introduzidas pela lei 7.787/89..."   
A propósito da constitucionalidade da COFINS, a Egrégia 2ª Turma deste TRF já se 
pronunciou, in verbis: 
"Ementa: Constitucional e Tributário. Contribuição para  financiamento da seguridade 
social. Lei Complementar nº 70/91. Inconstitucionalidades que não se vislumbram. 
Apelação improvida. 
- É perfeitamente constitucional a contribuição para o financiamento da seguridade social 
instituída pela Lei Complementar nº 70/91. 
- O fato de ser a contribuição questionada arrecadada pela Receita Federal não a 
desnatura, desde que o que importa é a sua destinação para o financiamento da 
seguridade social. 
- Obedecido foi o prazo nonagesimal para a exigência da contribuição instituída pela Lei 
Complementar nº 70/91. 
- Inexistência de bitributação se a própria Constituição Federal prevê a coexistência de 
diversas contribuições. 
- Apelação improvida". (AC nº 37.672-CE, Rel. Juiz Nereu Santos, julg. 06.09.94, unân.). 
Com estas considerações, nego provimento à apelação para manter a r. sentença.  
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 92.152-PE            

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-UFPE 
Apelados: ELIZABETH ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS 
Advogados: DRS. AURÉLIO AGOSTINHO DA BOAVIAGEM E OUTROS (APTE.) E  

LUIZ GUILHERME GASPAR ANTUNES E OUTRO (APDOS.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Pagamento de diferença das parcelas relativas à remuneração de férias 
com correção monetária. Impossibilidade. Inocorrência de mora. Art. 167, II da CF/88.   
- Não incorre em mora a Administração ao efetuar o pagamento das diferenças relativas à 
remuneração das férias correspondentes a janeiro/94 e do adiantamento do 13º salário 
apenas no início de fevereiro/94, a justificar a correção monetária do montante.   
- Inexiste mora quando o devedor deixa de pagar o débito à data do vencimento por 
motivo alheio a sua vontade. 
- Em se tratando de reajuste de servidores públicos,  anunciado em dezembro/93, para 
vigorar em janeiro/94, isto é, em outro exercício financeiro, não poderá a Administração 
Pública, já em dezembro/93, incluir o percentual concedido nos cálculos para o 
pagamento antecipado da remuneração das férias de janeiro/94. A antecipação de 
despesa de orçamento futuro acarretará o excesso de crédito orçamentário, o que é 
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vedado pela Constituição Federal em vigor.   
- Apelação provida. 
 
ACÓRDÃO   

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Terceira 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que integram o presente julgado.   
Custas, como de lei.   
Recife, 8  de agosto  de 1996  (data do julgamento).   
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIALUCENA - Relator 
 
RELATóRIO   

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: A Universidade Federal de Pernambuco-UFPE 
insurge-se contra sentença que a condenou a pagar aos autores a correção monetária 
das diferenças relativas ao abono pecuniário de férias, da parcela de 1/3 incidente sobre a 
remuneração de férias e do valor atinente ao 13º salário, bem como ao ressarcimento das 
custas antecipadas e honorários advocatícios.  
Segundo os postulantes, referidas verbas deveriam ter sido pagas em dezembro de 1993, 
antes do início do  período de férias, com base no valor da remuneração de janeiro de 
1994 e não em 05.02.94, como o foram.   
A apelante, nas razões de recurso, insiste na inexistência de atraso de pagamento, 
porquanto, em se tratando de aumento a ser concedido para o exercício de 1994, a 
Administração não poderia providenciar folha de pagamento suplementar. Impossível o 
acréscimo de despesas não previstas no orçamento, a teor do art. 167, II da Constituição 
Federal em vigor.     
Ademais,  tão logo  se verificou o aumento geral da remuneração dos servidores públicos 
civis, em janeiro de 1994, foi expedido crédito suplementar em 02 de fevereiro, e 
determinado o pagamento do reajuste concedido.   
Nas contra-razões, às fls. 99/101, os apelados pugnam pela  manutenção da sentença.   
Relatei.  
 
VOTO   

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A apelante insiste no fato de não ter 
incorrido em mora no pagamento aos autores-apelados da diferença das verbas relativas 
às férias gozadas em janeiro/94, a justificar a correção monetária dos referidos valores.   
A questão fundamental, objeto do recurso, consiste em saber sobre a inexistência ou não 
de mora da Universidade ao efetuar, apenas em fevereiro/94, o pagamento das 
diferenças concernentes ao abono pecuniário, à parcela de 1/3 incidente sobre a 
remuneração das férias e à antecipação da metade do 13º salário, pagas aos postulantes 
em dezembro de 1993, com base nos vencimentos daquele mês.   
É certo que os servidores têm direito de receber antes do início do gozo das férias a 
remuneração correspondente ao mês escolhido para usufruí-las. Ocorre, porém, que, em 
se tratando de férias marcadas para janeiro/94, ou seja, mês da data-base para reajuste 
geral da remuneração da categoria dos servidores públicos civis, não se poderia, já em 
dezembro/93, prever o percentual de aumento para, com base nele, serem elaborados os 
cálculos.   
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Não obstante a Portaria Interministerial nº 06, anunciando o índice de reajuste, ter sido 
publicada em 28.12.93, referido percentual só vigoraria no mês de janeiro/94, isto é, em 
um outro exercício financeiro.   
A mora não se configura quando o devedor, na data do vencimento do débito e por motivo 
alheio a sua vontade, deixa de saldá-lo.  
In casu, a autoridade administrativa nada poderia fazer para antecipar o pagamento da 
diferença decorrente do reajuste concedido, haja vista tratar-se de despesa relativa a 
orçamento futuro. Se assim o fizesse, estaria agindo ilegalmente, violando o art. 167, 
inciso II da CF/88.  
As diferenças foram pagas em 04 de fevereiro de 1994, conforme os contracheques 
alusivos ao mês de janeiro/94. Não vejo, pois, a tão decantada mora, a demandar a 
correção monetária das diferenças. Elas foram pagas dentro de prazo adequado, 
considerando-se a delonga natural dos trâmites administrativos.   
Isto posto, dou provimento à apelação e determino a inversão do ônus da sucumbência.   
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 93.238-RN 

Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Apelante: LUIZ CARLOS DE ARAÚJO 
Apelado : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. ENÉLIO ANTÔNIO GALVÃO PETROVICH E OUTROS (APTE.) E  

ROGER SALES SOBRINHO E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Reconhecimento de tempo de serviço como aluno-aprendiz. Patrocínio de 
empresa privada. Decreto-lei nº 4.073/42 e Decreto 611/92. 
- Para ser considerado o tempo de serviço como aluno-aprendiz para fins previdenciários, 
é necessário que o período correspondente seja realizado sob a vigência do Decreto-lei nº 
4.073/42, e que o aluno seja patrocinado por empresa privada. 
- Não se pode comparar a obrigação do Estado em oferecer a possibilidade de educação 
profissional à sociedade com o compromisso resultante de investimento dos 
empregadores, que visavam  melhorar a qualidade de sua mão-de-obra. 
- 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, 30 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente, em exercício 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: O Sr. Luiz Carlos de Araújo impetrou 
ação declaratória, pretendendo ver reconhecido o tempo de serviço prestado como aluno-
aprendiz na Escola Técnica Federal de Sergipe, nos termos do Decreto-lei nº 4.073/42, 
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para fins previdenciários, conforme disposição do art. 58, XXI, "b", do Decreto nº 357/91. 
O INSS - Instituto Nacional do Seguro Social contestou a ação, alegando que o período 
válido para a consideração referida no Decreto nº 357/91 estaria compreendido ao tempo 
de vigência do Decreto-lei nº 4.073/42, ou seja, entre 30/01/42 e 16/02/59. Diante disto, 
verificando que o período efetivamente prestado pelo autor como aluno-aprendiz teria sido 
de março/60 a novembro/63, já estando em vigor a Lei nº 3.552/59, que alterou a 
organização e o objetivo dos estabelecimentos de ensino industrial, não poderia ser 
reconhecido o direito pleiteado. 
Afirmou, ainda, o INSS, que, para o cômputo daquele período, deveria ser exigida 
certidão emitida pela escola industrial, onde estaria registrado que o curso freqüentado 
pelo aluno fora patrocinado por empresa privada, sendo dispensada, tão-somente, a 
comprovação do vínculo empregatício entre o aluno e a empresa. 
O ilustre Juiz Federal julgou improcedente o pedido, acolhendo a tese da autarquia-ré, em 
atenção a alguns precedentes, onde as decisões estavam fundamentadas na 
necessidade do patrocínio de empresa privada, além de constatar que o período de 
realização do curso profissionalizante teria ocorrido sob a vigência da Lei nº 3.552/59. 
Alega o autor/apelante em seu recurso (fls. 26/29), que teria exercido a atividade de 
aluno-aprendiz sob o custeio da União, que fornecia alimento, vestuário e ensino, e que 
deveria ser reconhecido, por analogia, o tempo de serviço prestado para fins 
previdenciários, atendendo ao princípio da aplicação social do direito. Trouxe 
jurisprudência deste Tribunal, que entendeu favorável ao reconhecimento do direito 
requerido, e, por fim, pediu a reforma da sentença. 
Com as contra-razões apresentadas (fls. 38/44) e regularmente processado o recurso, 
subiram os autos a este Tribunal. 
Sem revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): O apelante alega em seu 
recurso que exerceu a atividade de aluno-aprendiz sob o custeio da União, que fornecia 
alimento, vestuário e ensino, motivo pelo qual entende deveria ser reconhecido, por 
analogia, o tempo de serviço prestado, atendendo ao princípio da aplicação social do 
Direito. 
É bem verdade que o Poder Judiciário, por vezes, tem se afastado da compreensão de 
que o Direito possui uma aplicação social. Não obstante, acredito que o Judiciário, na sua 
primordial finalidade em fazer justiça, deve precipuamente procurar as soluções mais 
justas aos casos oferecidos à sua apreciação, para que nesta busca encontre sua 
verdadeira aplicação social. 
Primeiramente, deve-se levar em conta a verdadeira intenção do legislador, que concedeu 
direito a contagem do tempo de serviço aos indivíduos que exerciam atividades como 
alunos-aprendizes, sob a égide do Decreto lei nº 4.073/42, patrocinados por empresa 
privada e sob as custas da União, onde se caracterizava um compromisso diante do 
investimento entre o aprendiz e o patrocinador, intermediado pela União, visando a uma 
melhor qualificação de mão-de-obra. 
Situação que difere dos alunos que, posteriormente, sem nenhum patrocínio de entidade 
privada, recebiam uma formação profissional, oferecida pelo Estado, de onde não 
resultava nenhum tipo de compromisso, a não ser do aluno consigo próprio. Não se pode 
comparar a obrigação do Estado em oferecer uma possibilidade de educação profissional 
à sociedade com o investimento dos empregadores, que visavam a melhorar a qualidade 
de sua mão-de-obra. 
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O autor, por sua vez, pede que lhe seja concedido um direito, usando-se analogia, diante 
do qual subentende-se, conseqüentemente, o seu reconhecimento de não estar 
amparado na previsão legal, pois não reúne as características necessárias ao deferimento 
do pleito. No entanto, analogia é uma operação lógica, destinada a suprir uma omissão 
legal, em que são aplicadas normas de direito objetivo, compreendidas necessariamente 
entre casos semelhantes. 
No caso em debate, não existe uma omissão legal e muito menos situações semelhantes, 
mas uma determinação expressa para concessão de um direito a indivíduos que 
preenchiam os requisitos da situação delimitada. O Decreto nº 357/91 foi revogado pelo 
Decreto nº 611, de 21 de julho de 1992, que repetiu em seu art. 58 a seguinte disposição: 
"Art. 58. São contados como tempo de serviço, entre outros: 
.................................................................................................................. 
XXI - durante o tempo de aprendizado profissional prestado nas escolas técnicas com 
base no Decreto-lei nº 4.073, de 30 de janeiro de 1942; 
.................................................................................................................. 
b) os períodos de freqüência aos cursos de aprendizagem ministrados pelos 
empregadores a seus empregados, em escolas próprias para esta finalidade, em qualquer 
estabelecimento de ensino industrial". 
Verifica-se claramente no dispositivo legal, que foi definido o tempo de aprendizado que 
pode ser considerado como tempo de serviço, qual seja, aquele realizado sob a égide do 
Decreto-lei nº 4.073/42, e ainda a garantia de extensão aos casos que seriam 
verdadeiramente analógicos, "aos cursos de aprendizagem ministrados pelos 
empregadores a seus empregados, em escolas próprias para esta finalidade, em qualquer 
estabelecimento de ensino industrial". 
Nenhuma das duas previsões comporta a situação do apelante, posto que, no período 
exercido como aluno-aprendiz, estaria em vigor a Lei nº 3.552/59, não alcançada pela 
norma legal concessiva de direitos. Além do que, não comprovou sequer o patrocínio de 
uma empresa privada ao seu exercício de aluno-aprendiz. Muito pelo contrário, em seu 
recurso, pretende convencer que a União, ao oferecer curso profissional e os meios 
sociais para sua realização (vestuário, alimentação e o ensino), estaria estabelecendo 
"um início de relação trabalhista". 
O precedente acostado aos autos pelo próprio apelante não serve de paradigma para 
proteger a sua pretensão, pois, baseado na Súmula 96 do TCU, exige o "vínculo 
empregatício e retribuição pecuniária à conta do orçamento".  
Também neste sentido encontramos outros julgados, que receberam as seguintes 
ementas: 
"Previdenciário. Aluno-aprendiz. Cômputo de período de curso profissional. Abono de 
permanência. 
1 - Se o aluno-aprendiz não tem vínculo empregatício remunerado, inexiste direito a 
contagem de tempo, para fins previdenciários. 
2 - Inteligência do artigo 68 do Decreto-lei 4.073/42, que pressupõe o processo de 
aprendizagem vinculado a relação de emprego. 
3 - Apelação do autor a que se nega provimento". 
(TRF 3ª R., AC nº 23.391-SP/89, 2ª T., Rel. Juíza Ranza Tartuce (subst.), julg. 11.10.94, 
DJ em 09.11.94, p. 63.920). 
"Administrativo. Aluno-aprendiz.  Tempo de serviço. 
1. Se o aluno-aprendiz não tem vínculo empregatício remunerado, inexiste direito a 
contagem de tempo para fins de aposentadoria. 
2. Apelação a que se nega provimento". 
(TRF 1ª R., AC nº 13.644-DF/90, 2ª T., Rel. Juiz Hermenito Dourado, julg. 24.11.92, DJ 
em 17.12.92, p. 42.901). 
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"Previdenciário. Tempo de serviço. Aluno-aprendiz. DL 4.073/42 e Lei 6.226/75. 
- O período de aprendizagem em estabelecimentos oficiais é considerado tempo de 
serviço público, só se aproveitando para fins previdenciários nos termos da Lei 6.226/75. 
Para os fins do Decreto-lei 4.073/42, é mister que se trate de aprendiz vinculado a 
empregados. 
- Apelação improvida. Sentença mantida". 
(TRF 5ª R., AC nº 1.566-AL/89, 1ª T., Rel. Juiz Castro Meira, julg. 28.09.89, DOE em 
02.12.89). 
Não pode prevalecer o entendimento do autor/apelante, sob pena de verdadeiramente 
afastarmos o Direito de sua aplicação social. 
Por todo o exposto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 93.322-CE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelado: JOSÉ IVONILDO FERREIRA BRITO 
Advogados: DRS. LUZIAME MARIA DE AQUINO LIMA E OUTROS (APTE.) E  

ERIKA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Aposentadoria por invalidez. RMI.  Artigo 202 da CF/88. Assistência 
permanente de outra pessoa. Necessidade. Acréscimo de 25%. Artigo 45 da Lei 8.213/91. 
A partir da vigência. 
- Apelação parcialmente provida.  
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 93.322-CE, em que são 
partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, à unanimidade, dar parcial provimento à  apelação, nos termos do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 11 de abril de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente, em exercício,  e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: José Ivonildo Ferreira Brito propôs ação 
ordinária contra o INSS, objetivando a retificação de sua RMI com aplicação do disposto 
no artigo 202 da CF/88, bem como a revisão dos reajustes procedidos, inclusive abono 
anual e aplicação do percentual de 25%, referente a acréscimo sobre o valor de sua 
aposentadoria por invalidez, uma vez que necessita de assistência permanente de outra 
pessoa. 
Ao final, o MM. Juiz a quo julgou procedentes os pedidos. 
Inconformado, o INSS interpôs recurso apelatório, com as razões de fls. 52/56. 
Subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por força de distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
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É o relatório. 
 
VOTO  

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Cuida-se de apelação de sentença 
que julgou procedente a ação, ante o pleito do autor de ver recalculada a sua RMI com 
base no artigo 202 da CF/88, bem como o pagamento do abono anual e acréscimo de 
25% sobre o valor da aposentadoria, a partir da concessão, nos termos do artigo 45, 
caput e letra "b", da Lei 8.213/91. 
Inicialmente, ressalto para o fato de que o autor obteve a concessão do seu benefício 
antes da vigência da Lei 8.213/91, porém após a Constituição Federal de 1988, que 
adotou o critério esboçado no artigo 202 para cálculo da RMI. 
Ora, os proventos de aposentadoria regulam-se pela lei vigente à data em que o 
beneficiário reuniu os requisitos necessários à obtenção do benefício, inclusive com a 
apresentação do requerimento, ressalvadas as revisões previstas em lei.  
Assim, entendo que o artigo 202 da CF/88 atinge aqueles benefícios concedidos durante 
a vigência da atual Carta Magna, como no caso em tela.  
Inclusive, esta Egrégia Corte editou a Súmula nº 09, cujo teor passo a trancrever: 
"É imediata a incidência da forma prevista no art. 202 da Constituição Federal, mas não 
se aplica à aposentadoria implantada antes de outubro de 1988". 
Saliento que a regulamentação para o artigo 202 da CF/88, pretendida pelo INSS, 
corporificou-se através das Leis 8.212 e 8.213, editadas em 1991, que adotaram os 
critérios adotados pelo referido dispositivo constitucional. 
Assim, concordo com o MM. Juiz quando refere-se à atualização dos 36 últimos salários 
de contribuição quando da concessão do benefício em tela. 
Com relação ao abono anual, destaco que a decisão recorrida está em consonância com 
a Súmula nº 8 deste Egrégio Tribunal, que tem o seguinte enunciado: 
"São auto-aplicáveis as regras dos parágrafos 5º e 6º do art. 201 da Constituição Federal, 
ao estabelecerem o salário mínimo  e a gratificação natalina para o benefício 
previdenciário". 
Quanto à aplicação do percentual de 25% sobre o benefício, desde a sua concessão, 
saliento para o disposto no artigo 45 da Lei 8.213/91, in verbis: 
" Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar de 
assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento)". 
Com efeito, embora o art. 59, parágrafo único, do ADCT tenha estabelecido que os planos 
de custeio e benefícios seriam implantados, progressivamente, no prazo máximo  de  
dezoito  meses  após  a  respectiva  aprovação pelo Congresso Nacional, os dispositivos 
que independem  de regulamentação possuem aptidão para produzir efeitos desde logo. 
O Plano de Benefícios (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991) estabeleceu o acréscimo de 
25% acima referido. Ora, é evidente que a Lei, nesta parte específica, não precisa de 
regulamentação para ser efetivamente implantada, uma vez que contém todos os 
elementos para a sua aplicação. 
Assim, não merece acolhida a argumentação do INSS sobre a anterioridade da 
concessão do benefício (dezembro/90), ante a edição da ODS nº 294 (março/93), que 
disciplinou administrativamente a matéria. Não merece guarida o apelo do INSS quando 
rebate a aplicação do referido percentual. 
Entretanto, ressalto para o termo inicial da aplicação do mencionado dispositivo legal (art. 
45 da Lei 8.213/91), qual seja, a partir da vigência da Lei 8.213/91 (05.04.91), e não 
desde a concessão do benefício, como determinou o MM. Juiz a quo. 
No caso em tela, a aposentadoria por invalidez foi concedida em 01.12.90, tendo o autor 
sido acometido de paralisia irreversível e incapacitante, que o tornou dependente da 
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assistência permanente de outra pessoa, estando ele, portanto, enquadrado dentro da 
situação exposta no mencionado artigo 45 da Lei 8.213/91, quando a mesma entrou em 
vigor. 
Diante do exposto, dou parcial provimento ao apelo, reformando em parte a sentença 
recorrida, apenas para determinar que o acréscimo de 25% sobre o benefício ocorra a 
partir da vigência da Lei 8.213/91. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 94.587-PE 

Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelante: SEAPESCA LTDA. 
Apelado: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 

NATURAIS RENOVÁVEIS 
Advogados: DRS. JOSÉ AFONSO DE MOURA CRUZ E OUTRO (APTE.) E  

EDVALDO DE SOUZA OLIVEIRA NETO E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Embargos à Execução Fiscal. Excesso de penhora. Matéria a ser 
alegada por meio de simples petição. Necessidade de indicação do bem sobre o qual 
passará a incidir a constrição. Auto de infração. Irregularidades formais. Validade.  
1. O excesso de penhora há de ser deduzido em simples petição atravessada nos autos. 
Todavia, se o alegado excesso não á a única matéria versada nos embargos, pode o juiz 
examiná-la  ao instante do julgamento daqueles. 
2. Nos casos em que se alega excesso de penhora, incumbe ao executado oferecer outro 
bem para substituir aquele sobre o qual vinha incidindo o gravame. A inércia, em relação 
a essa iniciativa, acarreta a preclusão, com as conseqüências processuais daí defluentes. 
3. Assinaturas ilegíveis e ausência dos endereços das testemunhas, no auto de infração. 
Simples irregularidades, sem qualquer aptidão para tornar nula ou anulável a autuação, 
ato administrativo que usufrui de fé pública, impossível de ser elidida a partir de simples 
afirmações, sem qualquer comprovação. 
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, 2 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 cível interposta pela 
Seapesca Ltda., nos autos dos embargos à execução que move contra o IBAMA.  
Irresignada com a sentença que julgou improcedentes os embargos, clama a apelante por 
que seja a mesma anulada, face à ausência de fundamentação.  
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Reitera, outrossim, o pedido de nulidade da penhora, por entender manifestamente 
excessiva, e do auto de infração, por desobedecer a formalidades legais.  
Contra-razões oferecidas, pela manutenção da sentença.  
É o relatório. 
 
VOTO  

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Diz-se ser carente de fundamentação 
a sentença recursada; o que entendo, data vênia, ser totalmente improcedente.  
Não é pelo fato de a sentença ser sucinta que se haverá de classificá-la como incompleta. 
Pelo contrário, neste caso concreto, sustenta-se ela pelos seus próprios fundamentos.  
Quanto ao pedido de decretação da nulidade da penhora, tal merece uma análise mais 
aprofundada, à luz do nosso direito processual em vigor.   
O pedido de redução de penhora, à falta de um disciplinamento específico pela Lei nº 
6.830/80 (Lei das Execuções Fiscais), regular-se-á pelo Código de Processo Civil, o qual 
dispõe sobre a matéria em seu artigo 685. 
Tal dispositivo estabelece que: 
"Após a avaliação, poderá mandar o juiz, a requerimento do interessado e ouvida a parte 
contrária: 
I - reduzir a penhora aos bens suficientes, ou transferi-la para outros, que bastem à 
execução, se o valor dos penhorados for consideravelmente superior ao crédito do 
exeqüente e acessórios; 
II - omissis". 
O excesso de penhora ocorrerá sempre que o bem penhorado tenha valor superior ao do 
crédito executado. Caberá ao devedor requerer ao Juiz do feito a substituição por outro 
bem, cujo valor equipare-se ao da dívida em contenda.  
Tal requerimento pode ser feito através de simples petição atravessada nos autos, como 
vem entendendo a mais autorizada doutrina.  
Humberto Theodoro Júnior, conceituado processualista, a esse respeito preleciona: 
"Tanto no caso de ampliação, como no de redução, e ainda no de substituição, o pedido 
da parte interessada será manifestado por simples petição ou requerimento, dispensando-
se os embargos". (Execução, Editora Aide, p. 75). 
Os Tribunais  pátrios têm entendido da mesma maneira. Confira-se: 
"O excesso de penhora, que é apreensão de bens de valor muito excedente ao pedido e 
custas, só é alegável depois da avaliação dos bens, mediante requerimento, e não por 
embargos". (AC 1º Câmara Cível do TJ-CE, Ap. 11.649, JD 106/90).  
Atento à lição da doutrina e ao entendimento da jurisprudência, entendo, tal como 
Humberto Theodoro Júnior, que o requerimento de redução da penhora não deve ser 
deduzido quando do oferecimento dos embargos, mas nos autos da própria execução.  
O requerimento do executado, visando à redução da penhora, foi interposto quando do 
oferecimento dos embargos, e não através de simples petição atravessada nos autos.  
Nada obstante, e atento ao fato de que os embargos não versam unicamente tal matéria 
(excesso de penhora), não me corro de empreender a apreciação desse ponto.  
O pedido de redução de penhora pode ser formulado a qualquer momento, entendimento 
que se coaduna com o art. 15 da LEF, o qual permite à Fazenda Pública substituir os 
bens penhorados por outros, em qualquer fase do processo. Se à exeqüente assiste tal 
direito, por analogia, com igual razão também se estenderá ao executado, conforme 
observa Theotonio Negrão, em seu Código de Processo Civil Anotado (25ª edição, p. 
883).  
Pleiteada a redução, incumbe ao executado o ônus de oferecer outro bem, sobre o qual 
passará a incidir o gravame; cabe observar, entretanto, que, nos autos, tal não aconteceu. 
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Pelo contrário, foi requerida a nulidade da penhora, mas não a substituição, para fins de 
incidência do gravame do bem penhorado.  
Inobstante, entendo que caberia ao Juiz, após ouvida da parte contrária, ordenar a 
indicação de outro bem, caso o gravame houvesse sido realmente excessivo, o que não 
ocorre, in casu, conforme se observa através do laudo de avaliação.  
Não havendo o Magistrado deliberado a tal respeito, quando do despacho saneador, 
caberia à parte interessada, no caso, o executado, reiterar o requerimento, inclusive, 
oferecendo um bem para que nele passasse a incidir o ônus.  
Mas isso não foi feito, pelo que entendo que ocorreu a preclusão, com todas as 
conseqüências processuais daí decorrentes.  
O arresto do bem penhorado, é sempre conveniente relembrar, decorreu do fato de não 
mais se ter localizado o executado, após a citação por carta (a balança de uma tonelada 
que havia sido localizada no estabelecimento deixou de ser penhorada porque, quando 
um novo mandado foi expedido para tal fim, não mais se encontrou o devedor no local 
apontado na petição inicial da execução). (Ver, a propósito, fls. 8, 10v e 14 v dos autos da 
execução a este apensados).  
É por isso que não se pode acolher a alegativa correlacionada à "não nomeação de bem 
à penhora".  
Toante à alegada nulidade do auto de infração, entendo que é improcedente.  
Afirma a apelante ser o mesmo nulo pelo fato de serem ilegíveis as assinaturas das 
testemunhas, e por constar, no espaço reservado ao endereço destas, tão-somente, o 
nome IBAMA.  
O auto de infração é um documento que usufrui de fé pública. É certo que tal presunção é 
juris tantum, isto é, admite prova em contrário.  
Os aspectos formais que se sustenta serem inválidos não o são, data vênia de 
entendimento em sentido adverso, essenciais à validade do auto de infração.  
O fato de serem ilegíveis as assinaturas das testemunhas, e o de não se ter feito constar 
o endereço das mesmas, configura, se muito, simples irregularidade, sem qualquer 
aptidão para subtrair da peça de fls. a validade de que se acha revestida.  
E ainda quando não fosse dessa forma, para se ilidir a presunção juris tantum do 
documento público sob enfoque, a prova apresentada teria que ser suficientemente 
robusta, capaz de demonstrar, inquestionavelmente, a insanabilidade do senão ou, pelo 
menos, o prejuízo imposto ao autuado à conta da, repito, simples irregularidade.  
A simples afirmação da nulidade do auto não é, data vênia, suficiente para que se decrete 
sua nulidade.  
Isto posto, nego provimento ao apelo, para que a execução prossiga em seus ulteriores 
termos.   
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 94.987-CE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelantes: CAIXA  ECONÔMICA FEDERAL-CEF E ANTÔNIO LOPES FARINHA E 

OUTROS 
Apelados: OS MESMOS E UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. FRANCISCO DAS CHAGAS A. MARQUES E OUTROS E CARLOS 

ANTÔNIO CHAGAS E OUTROS 
 
EMENTA 

Processual Civil. Ação Cautelar. Acessoriedade à Ação Principal. 
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-  A Caixa Econômica Federal deve figurar no pólo passivo de ação em que se discutam 
as cláusulas do contrato de financiamento do Sistema Financeiro da Habitação, do qual é 
gestora dos recursos. 
- A competência normativa da União sobre o SFH não é suficiente, por si só, para trazê-la 
ao pólo passivo da lide. 
- Uma vez julgado procedente, em grau de recurso, o pedido da ação principal, é de se 
julgar procedente a cautelar que lhe é acessória. 
- Provimento da apelação dos mutuários e da remessa ex officio, tida como interposta. 
- Improvimento da apelação da CEF. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à apelação dos mutuários e ao recurso ex officio, tido como 
interposto, e negar provimento à apelação da CEF, 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 agosto de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de ação cautelar promovida por mutuários 
do SFH contra o Bradesco, a CEF e a União Federal. Os promoventes insurgem-se contra 
o critério de reajuste de suas prestações, previsto no contrato de financiamento, que as 
vincula ao índice aplicável à remuneração da poupança, em detrimento do princípio da 
equivalência salarial que rege o SFH. Requerem liminar determinando que o BRADESCO 
se abstenha de cobrar-lhes prestações reajustadas por outro índice que não o do plano 
de equivalência salarial por categoria profissional, o mesmo ocorrendo com o 
reajustamento dos saldos devedores.  
Liminar deferida apenas no tocante à forma de reajuste das prestações. 
A CEF apresenta contestação, requerendo sua exclusão da lide sob o pretexto de 
ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, alega que a ação principal, que, segundo a 
inicial, seria declaratória, não se presta ao desiderato dos autores. 
O Bradesco suscita as preliminares de ilegitimidade passiva, de impossibilidade jurídica 
do pedido e de inépcia da inicial. No mérito, explica que os mutuários, à época da 
realização do acordo, fizeram opção pelo Plano de Atualização Misto - PAM, e agora 
pretendem usar da justiça para reverter essa modalidade de ajuste para o Plano de 
Equivalência Salarial - PES, que não está previsto no contrato. 
A União também requer a sua exclusão da lide, alegando não ter nela interesse jurídico. 
Aduz inexistirem, in casu, os requisitos necessários à concessão da tutela cautelar. 
A sentença rejeita as preliminares suscitadas e, no mérito, julga improcedente o pedido 
exordial, mantendo, entretanto, os efeitos da liminar concedida até posterior reexame da 
matéria por este Tribunal, em caso de recurso. 
Apela a CEF, pugnando novamente a sua ilegitimidade passiva. 
Apelam os mutuários, procurando demonstrar seu direito à equivalência salarial no 
tocante às prestações da casa própria financiada pelo SFH. 
É o relatório. 
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VOTO- PRELIMINAR I 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Apela a CEF requerendo sua exclusão do 
pólo passivo da lide, sob a argumentação de que o contrato fora firmado com o Bradesco, 
e que, conseqüentemente, a apelante não teria legitimidade ad causam. 
Mais uma vez apela a CEF em feito relativo ao SFH alegando sua ilegitimidade passiva. 
Apesar de não ser parte contratante, entendo que a CEF, como gestora dos recursos do 
SFH, tem interesse na lide em que se discutem as cláusulas do contrato de financiamento 
regido pelas normas deste sistema habitacional. 
A matéria já é pacífica e remansosa na jurisprudência desta Turma. 
Ocorre que a CEF é sucessora do extinto BNH no que compete à gestão dos recursos do 
Sistema Financeiro da Habitação, daí ser evidente seu interesse na lide. O próprio 
Decreto-lei 2.291/86, que extinguiu o BNH, no parágrafo 1º do art. 1º, determina que "a 
CEF sucede ao BNH em todos os seus direitos e obrigações", e o art. 5º prevê que "nas 
relações processuais já instauradas, em que o BNH seja parte, assistente ou opoente, 
ficam suspensos os prazos nos respectivos processos, até que a CEF venha a ser 
intimada...". 
Portanto, a própria legislação determinou que a CEF figurasse nos processos relativos ao 
SFH, no lugar do extinto BNH. Resta indubitável a necessidade de sua integração à lide. 
Ante o exposto, nego provimento à apelação da CEF. 
É como voto. 
 
VOTO- PRELIMINAR II 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Apesar de citar jurisprudência desta Casa, 
em que se exclui a União de lides semelhantes, o MM.  juiz a quo, em sua sentença, 
rejeita expressamente as preliminares suscitadas, no que incluiu a da União, que argüia a 
sua ilegitimidade passiva ad causam. 
Considerando, portanto, mantida a participação da União no feito, apesar de o pedido dos 
autores ter sido julgado improcedente, entendo haver interesse em que haja sua exclusão 
da lide, para que não venha a ser parte sucumbente em caso de reforma da decisão que 
ora está sub examine.  
A União apenas supervisiona o SFH e sobre ele emite normas gerais. Ora,  a norma, em 
si, não acarreta lesão ao direito das partes. Também não é a União parte contratante. 
Destarte, entendo desnecessária sua integração à lide, in casu. 
Ante o exposto, dou provimento ao recurso ex officio que tenho como interposto, para 
excluir a União do pólo passivo da lide. 
É como voto. 
 
VOTO-MÉRITO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): As razões da apelação dos mutuários se 
restringem ao mérito da ação principal, qual seja, a existência ou não do direito de aplicar-
se ao contrato de financiamento em questão o Plano de Equivalência Salarial. 
Peço vênia para citar trecho do livro Processo Cautelar de Humberto Theodoro Júnior: 
"A ação cautelar, é certo, não atinge nem soluciona o mérito da causa principal. Mas, no 
âmbito exclusivo da tutela preventiva, ela contém uma pretensão de segurança, traduzida 
num pedido de medida concreta para eliminar o perigo de dano. Assim, esse pedido, em 
sentido lato, constitui o mérito da ação cautelar, que nada tem a ver com o mérito da ação 
principal. Analisando-se, pois, a ação preventiva de per si, é perfeitamente possível 
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afirmar-se que também nela se pode separar o mérito das preliminares relativas aos 
pressupostos processuais e condições da ação propriamente ditas. Dentro desse prisma, 
o fumus boni iuris e o periculum in mora devem figurar no mérito da ação cautelar, por 
serem requisitos do deferimento do pedido e não apenas da regularidade do processo ou 
da sentença". (Grifos do autor). 
Em que pese a apelação dos mutuários apelantes não se ater aos requisitos da cautelar, 
é de se considerar que, em sendo a sentença impugnada a mesma que julgou a ação 
principal, em apenso, também o decisum não analisou o mérito da ação cautelar. Para 
evitar maiores delongas sobre esse assunto, que não levariam a nenhum resultado 
prático, uma vez que foi julgada, em grau de recurso, procedente a ação principal, 
entendo que também é de se julgar procedente a cautelar, que lhe é acessória. 
Destarte, dou provimento à apelação dos mutuários, para julgar procedente o pedido de 
tutela cautelar. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº  95.125-PE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelada: CAIXA DE PECÚLIOS, PENSÕES E MONTEPIOS   BENEFICENTES-CAPEMI 
Advogada: DRA. ARIADNE QUINTELA (APDA.) 
 
EMENTA 

Constitucional. Administrativo. Desapropriação.  Terreno de marinha. Ocupação. Título 
precário. Indenização apenas das benfeitorias. Decreto-lei 9.760/46. 
- "Ao ocupante de terreno de marinha, que não se equipara ao enfiteuta, dada a 
inexistência de aforamento, só é devida indenização por benfeitorias. Recurso 
extraordinário conhecido, porém denegado. (RE nº 93.074-SP, 1ª Turma , Rel. Min. Rafael 
Mayer - in RTJ 96/928). 
- Apelo e remessa oficial parcialmente providos. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 95.125-PE, em que são 
partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, à unanimidade, dar parcial provimento ao apelo e à remessa oficial, nos termos 
do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 23 de maio de 1996 (data do julgamento).  
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente, em exercício, e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Trata-se de apelação e remessa oficial da r. 
sentença que, nos autos de ação de desapropriação interposta pela União Federal contra 
a CAPEMI - Caixa de Pecúlio, Pensões e Montepios Beneficentes, julgou parcialmente 
procedente o pedido de expropriação do imóvel situado na Av. Dantas Barreto, s/ nº, 
esquina com a rua Passo da Pátria, vizinho ao prédio nº 1.080, bairro de São José, nesta 
cidade, abatendo nos cálculos da indenização devida ao expropriante o quantum fixado 
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no Decreto-lei 9.760/46, relativo ao domínio direto que é da União, considerando como 
justo preço para a indenização o valor de Cr$ 13.032.043,11 (treze milhões, trinta e dois 
mil, quarenta e três cruzeiros e onze centavos), valor este referente à época do laudo. 
Subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Cuida-se de apelação e remessa 
oficial da r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação, para expropriar o imóvel 
da presente lide, deduzindo dos cálculos da indenização devida ao expropriante o valor 
relativo ao domínio direto que exerce a União, fixado no Decreto-lei 9.760/46. 
A União Federal apela da parte da sentença que determinou o valor da indenização com 
os descontos referentes ao domínio direto exercido por ela, apelante, no imóvel em 
questão. 
Argumenta a União que, no caso em tela, não houve aforamento e sim ocupação de 
imóvel, podendo o ocupante ser despojado sem direitos a indenização, uma vez que na 
ocupação não há domínio útil. Requer, ainda, que se for considerado que há indenização, 
seja a mesma fixada nos termos da inicial.  
Os terrenos de marinha podem ser aforados ou cedidos por direitos de ocupação. 
Existem diferenças entre o regime de ocupação e aforamento, que devem ser abordados 
para apreciação da presente ação. 
No regime de ocupação, o ocupante detém o terreno a título precário. A União poderá, 
necessitando do imóvel, imitir-se na posse do mesmo, devendo, no entanto, indenizar as 
benfeitorias existentes no terreno, caso seja a ocupação de boa-fé. É o que dispõe o 
Decreto-lei 9.760/46. 
Já no regime de aforamento, há um direito real de posse,  uso e gozo do imóvel alheio, 
conferido perpetuamente ao enfiteuta, que se obriga a pagar um foro anual, invariável, ao 
senhorio direto. 
O mestre Hely Lopes Meirelles, em seu livro Direito Administrativo Brasileiro, 20ª edição, 
conceitua de forma clara o aforamento: 
"...enfiteuse ou aforamento é o instituto civil que permite ao proprietário atribuir a outrem o 
domínio útil de imóvel, pagando a pessoa que o adquire (enfiteuta) ao senhorio direto uma 
pensão ou foro, anual, certo e invariável (CC, art.678). Consiste, pois, na transferência do 
domínio útil de imóvel público a posse, uso e gozo perpétuos da pessoa que irá utilizá-lo 
daí por diante. 
.................................................................................................................. 
Característico do aforamento ou enfiteuse é, pois, o exercício simultâneo de direitos 
dominiais sobre o mesmo imóvel por duas pessoas: uma, sobre o domínio direto -  o 
Estado; outra, sobre o domínio útil - o particular foreiro, no caso de bens públicos". 
Compulsando os autos, verifico que na escritura pública de compra e venda acostada 
consta que o imóvel da presente lide é terreno de marinha em regime de direitos de 
ocupação. Portanto, o ocupante ao promover a escritura pública estava ciente do fato. 
Sendo assim, não existe razão para  indenização pelo domínio útil, uma vez que este na 
ocupação não se concretiza por ser um título precário, não havendo posse, apenas 
detenção do imóvel. Tem direito apenas o ocupante a indenização pelas benfeitorias. 
O Supremo Tribunal Federal, em apreciação a situação análoga, assim decidiu: 
"Desapropriação. Terreno de Marinha. Ocupação. Indenização.   
- Ao ocupante de terreno de marinha, que não se equipara ao enfiteuta, dada a 
inexistência de aforamento, só é devida indenização por benfeitorias. Recurso 
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extraordinário conhecido, porém denegado. (RE nº 93.074-SP, 1ª Turma , Rel. Min. Rafael 
Mayer - in RTJ 96/928)". 
Não se aplica, porém, no presente caso, o art. 71 do Decreto-lei 9.760/46, invocado pela 
ora apelante, pretendendo que seja reconhecido que houve ocupação do imóvel da 
União, sem a autorização desta, já que na escritura pública de compra e venda encontra-
se o assentimento da União. 
Diante do exposto, dou parcial provimento ao apelo e à remessa oficial,  determinando a 
baixa dos autos à instância de origem, a fim de que se proceda a novo cálculo, 
considerando, apenas, o valor referente às benfeitorias. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº  95.130-PE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: ARNALDO RIBEIRO VARJÃO  E OUTROS 
Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF 
Advogados DRS. ANDRÉ LUIZ MAGALHÃES DE AMORIM E OUTROS (APTE.) E  

LUIZ CORREIA SALES  E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Legitimidade passiva ad causam da CEF.  Processo extinto sem 
julgamento do mérito. Incabimento. Remessa dos autos à Primeira Instância para que  
outra sentença seja proferida, com exame  do mérito. 
1. Processo extinto sem julgamento do mérito. 
2. Feito que retorna à Primeira Instância para que o MM. Juiz a quo julgue o mérito do 
pedido. 
3. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da CEF rejeitada. 
4. Apelação provida.   
 
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, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da CEF e 
determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem para apreciação do mérito, nos 
termos do relatório e do voto do Juiz Relator e das  notas taquigráficas constantes dos 
autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 6 de agosto  de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator.  
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Arnaldo Ribeiro Varjão  e outros ajuizaram ação 
ordinária contra a Caixa Econômica Federal - CEF, objetivando a revisão do cálculo das 
parcelas depositadas em suas contas vinculadas do Fundo de Garantia por Tempo  de 
Serviço - FGTS, nos percentuais de 70,28%, em fevereiro/89, e 84,32%, em março/90, 
correspondentes ao IPC dos respectivos períodos, bem como a incidência de juros de 6% 
ao ano e correção monetária. 
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Em sua contestação, a CEF suscitou preliminares de inépcia da inicial por impossibilidade 
jurídica do pedido, ilegitimidade passiva ad causam, litisconsórcio passivo necessário da 
União Federal e prescrição. No mérito, pugnou pela total improcedência do pedido. 
Houve réplica. 
O MM. Juiz Federal, Dr. José Baptista de Almeida Filho, proferiu sentença onde acolheu  
a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da CEF e julgou extinto o processo, sem 
exame do mérito, com fulcro no artigo 267, VI,  da Lei Adjetiva Civil. 
Inconformados,  os autores interpuseram recurso de apelação, onde trouxeram à baila 
farta jurisprudência das Cortes Regionais sobre a matéria enfocada. Ao final, pugnaram 
pelo provimento do recurso e a conseqüente anulação da sentença monocrática, para que 
outra seja proferida em seu lugar, com a devida apreciação do mérito. 
Nas contra-razões, a CEF defendeu a manutenção do decisum atacado.  
É o relatório. 
VOTO  

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Preliminar de ilegitimidade passiva ad 
causam, argüida pela CEF. 
Dispõe o art. 4º da Lei nº 8.036/90: 
"Art. 4º. A gestão de aplicação do FGTS será efetuada pelo Ministério da Ação Social, 
cabendo à Caixa Econômica Federal - CEF o papel de Agente Operador". 
Da leitura do dispositivo legal acima, entendo que o Ministério da Ação Social, órgão da 
União Federal, não deve integrar a lide, em virtude de ser mero gestor da aplicação do 
FGTS. Já à CEF cabe, entre outras atribuições, a centralização dos recursos do Fundo, 
controlando e mantendo as contas vinculadas, na forma prevista no artigo 7º, I, do referido 
diploma legal: 
"Art. 7º - À Caixa Econômica Federal, na qualidade de Agente Operador, cabe: 
I - Centralizar os recursos do FGTS, manter e controlar as contas vinculadas, e emitir 
regularmente os extratos individuais correspondentes às contas vinculadas e participar da 
rede arrecadadora dos recursos do FGTS;" 
Desta forma, entendo que apenas a CEF é parte legítima para figurar no pólo passivo da 
presente demanda, em razão de ser ela quem efetivamente controla todas as 
movimentações referentes ao Fundo. 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da CEF, 
determinando a remessa dos autos à Primeira Instância para que o MM. Juiz a quo julgue 
o mérito do pedido. 
É como voto.   
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 95.422-RN  

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: JOÃO PINHEIRO DA SILVA 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. VALTER SANDI DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS (APTE.)  

VITAL NOGUEIRA DE SOUZA E OUTROS (APDO.) 
EMENTA 

Previdenciário. Trabalhador rural avulso. Tempo de serviço. Comprovação. 
- Irrelevância de ter o apelante laborado em propriedade de seu pai. Não configuração, 
neste caso, de serviço prestado em regime de economia familiar, por demonstrada sua 
condição de trabalhador rural avulso. Além disso, a simples comprovação de cadastro do 
INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar, bastaria à concessão do 
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benefício (inc. V da Lei nº 8.213/91). 
- Não acolhimento do escólio adotado pelo ilustre Sentenciante, de que a falta de prova 
das contribuições previdenciárias obstaria ao reconhecimento do tempo de serviço, à 
míngua de embasamento legal. Distinção entre tempo de serviço e pagamento de 
contribuições. 
- Apelação provida. 
 
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, 16 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente, em exercício 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: João Pinheiro da Silva ingressou com ação contra o 
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, objetivando a declaração do tempo de serviço 
por ele prestado para fins de aposentadoria. 
Sustentou o demandante, na peça vestibular, que no período de março de 1953 a março 
de 1964 laborou como trabalhador rural avulso nas terras de propriedade de seu genitor, 
no Sítio Serrinha, situado no Município de Luís Gomes, no Estado do Rio Grande do 
Norte. 
Argumenta, em síntese, a possibilidade de comprovação do referido período trabalhado 
por meio de prova testemunhal. 
O Juízo monocrático entendeu que, na hipótese versada nos autos, não se aplica o 
comando inscrito no art. 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91, já que o reconhecimento do tempo 
de serviço prestado em regime de economia familiar pressupõe a comprovação do 
pagamento das contribuições, condição indispensável para o gozo dos benefícios 
previdenciários. 
O demandante, irresignado, apelou, buscando a reforma da sentença, argumentando que 
no caso em tela não se exige a comprovação das prestações previdenciárias para 
reconhecimento do tempo laborado. Assevera que, a teor do art. 106 da Lei nº 8.213/91, a 
atividade rural exercida será comprovada por declaração fornecida pelo Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, bem como através do comprovante de cadastramento do INCRA. 
Sem contra-razões, subiram os autos. 
É o relatório. 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A r. sentença que julgou improcedente o 
pedido está assim ementada: 
"Previdenciário. Tempo de serviço. Labor em regime de economia familiar. Contribuições. 
Comprovação. Necessidade. 
- O reconhecimento de tempo de serviço prestado em regime de economia familiar 
pressupõe a comprovação do pagamento das contribuições respectivas, condição que, in 
casu, se torna indispensável para o gozo dos benefícios da Previdência Social. 
- Hipótese em que a quitação das referidas prestações não restou demonstrada. 
- Improcedência do pedido". 
Para o ilustre sentenciante, não seria de aplicar-se à hipótese o comando do art. 55, § 2º, 
da Lei nº 8.213/91, tendo em vista que não se trata de empregado rural, mas de 
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integrante de um regime de economia familiar, nos termos do art. 11, VII, do mesmo 
diploma legal. 
Transcrevo tais dispositivos: 
"Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, 
compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de 
segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de 
segurado: 
§ 2º - o tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de 
vigência desta lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições 
a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o 
Regulamento". 
"Art. 11.  São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: 
VII - como segurado especial: o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o 
garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, 
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de 
terceiros, bem como de seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de 
14 (quatorze) anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comparadamente, com o 
grupo familiar respectivo". 
O cerne da questão consiste em definir se o autor, ora apelante, é verdadeiro trabalhador 
rural ou se apenas desenvolveria suas atividades em regime de economia familiar. Em 
comentário a esse dispositivo, assim escreve Odonel Urbano Gonçalves: 
"O produtor rural está numa situação sócio-econômica praticamente igual àquela vivida 
pelo empregado rural. São trabalhadores que laboram em atividade rural, em propriedade 
própria ou não. Por essa razão, o legislador incluiu-os como segurados obrigatórios. Para 
se caracterizar o chamado "pequeno" produtor é necessário: 
a) que a atividade desenvolvida seja rural; 
b) que trabalhe efetivamente na terra, como proprietário ou não; 
c) que não seja empregado". 
(Manual de Direito Previdenciário, Editora Atlas, S.A. - 1993, p. 52) 
Examinei a prova testemunhal. Verifico que Pedro Farias da Silva trabalhou como 
empregado para o Sr. Francisco Antunes Pinheiro, pai do apelante, no período de 1969 a 
1977, embora se intitulando trabalhador avulso (fls. 55). Por seu turno, Geová Pires 
Ferreira também prestou serviços no mesmo "Sítio Serrinha", de 1956 a 1975. As 
testemunhas afirmam que o autor ali prestava serviços como trabalhador agrícola, sendo 
que a última é incisiva em afirmar que tal ocorreu no período de 1951 a 1964. 
É possível que o "Sítio Serrinha" seja uma empresa rural de pequenas dimensões. Não se 
pode, entretanto, enquadrar o autor como segurado especial, já que trabalhava na 
propriedade agrícola do seu genitor, lado a lado com os demais rurícolas. Era, portanto, 
verdadeiro empregado. A mera condição de filho do dono do sítio não descaracteriza a 
relação empregatícia. 
Daí ser invocável à espécie a regra do § 2º do art. 55 da Lei nº 8.213/91. 
O apelante também juntou comprovante do tempo de serviço prestado no período de 10 
de março de 1963 a 10 de março de 1964, como trabalhador rural avulso, através de 
declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Luís Gomes, Estado do Rio Grande 
do Norte (fls 14).  
Verifico que referida certidão foi devidamente homologada pelo Ministério Público, "para 
que produza os seus efeitos legais, nos termos do art. 106, inciso III da Lei nº 8.213, de 
24.07.91..." 
O dispositivo legal invocado, com a redação dada pela Lei nº 8.870, de 15.04.90, assim 
dispõe: 
"Art. 106................................................ 
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Parágrafo Único. A comprovação do exercício de atividade rural referente ao período 
anterior à vigência da Lei nº 8.861, de 25 de março de 1994, far-se-á alternativamente, 
através de: 
I - ................................................... 
II - .................................................. 
III - declaração do sindicato de trabalhadores rurais, desde que homologada pelo 
Ministério Público ou por outras autoridades constituídas definidas pelo CNPS; 
IV - .................................................... 
V - comprovante de cadastro do INCRA, no caso de produtores em regime de economia 
familiar; 
VI -........... ......................................... 
VII -........... ........................................ 
VIII -........... ......................................" 
Trouxe, ainda, o demandante declaração oriunda do Ministério da Agricultura, às fls. 
17/18 v., para fins de comprovação de cadastro da propriedade no INCRA. 
Induvidoso, portanto, que o apelante comprovou o exercício da atividade rural, consoante 
o que exige o art. 106 da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei nº 8.870/94. 
É irrelevante, na hipótese, se o apelante laborou em propriedade de seu pai, não se 
configurando, neste caso, serviço prestado em regime de economia familiar, uma vez 
demonstrada sua condição de trabalhador rural avulso. Ainda que assim fosse, a simples 
comprovação de cadastro do INCRA, no caso de produtores em regime de economia 
familiar, serviria para que lhe fosse concedido o benefício, consoante o inciso V da Lei nº 
8.213/91. Com a devida vênia, não acolho o entendimento adotado pelo ilustre 
Sentenciante, segundo o qual a falta de prova das contribuições previdenciárias seria 
óbice ao reconhecimento do tempo de serviço, à míngua de embasamento legal. Tempo 
de serviço e pagamento de contribuições são conceitos distintos. 
Impende observar que os requisitos exigidos para comprovação do exercício da atividade 
rural são alternativos, bastando uma só condição preenchida, para a concessão do 
benefício. 
Em face do exposto, dou provimento à apelação, condenando o apelado em honorários 
advocatícios que fixo em dez por cento sobre o valor da causa. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 97.008-SE  

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: ERIBALDO PEREIRA LIMA 
Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF 
Advogados: DRS. LUIZ EDUARDO A. DE FREITAS BRITTO E OUTROS (APTE.) E  

ENILDE AMARAL SANTOS E OUTRO (APDO.) 
EMENTA 

Civil. Processual Civil. Reajuste de prestações de mútuo para aquisição de casa própria. 
Vinculação ao valor de mercado do imóvel. Inadmissibilidade. 
- Impossibilidade de vincular-se o reajuste das prestações do mútuo ao do valor do 
imóvel. Contrato de mútuo que prevê suas formas de reajuste. Pretensão sem amparo no 
ordenamento jurídico. 
- Entre a inicial e a apelação verifica-se evidente alteração do pedido e causa de pedir, 
não devendo ser considerada a argumentação referente à imprestabilidade da TR como 
índice de correção monetária. 
- Apelação improvida. 
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ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 97.008-SE, em que são 
partes as acima indicadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, à unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e notas 
taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 23 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente, em exercício,  e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Cuida-se de apelação cível interposta de 
sentença que rejeitou pedido de mutuário da Caixa Econômica Federal, ora apelada, de 
ver seu contrato modificado para implementar nova forma de reajuste das prestações 
atrelado ao valor de mercado do imóvel. 
Após as contra-razões, subiram os autos a este Tribunal, sendo-me conclusos por 
distribuição. 
É o relatório. 
Peço a inclusão do feito em pauta. 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Não é de ser acolhida a presente 
apelação. 
O autor ingressou em juízo, pretendendo ver suas prestações amortizatórias de mútuo 
firmado com a apelada para aquisição de casa própria reajustadas de acordo com a 
variação do preço de mercado do imóvel comprado. 
Somente em sua apelação veio aduzir, transcrevendo trechos de julgamento de ADIN 
pelo STF, a ilegalidade da TR como fator de correção monetária. Tal ampliação (ou 
mesmo modificação) é vedada pelo CPC, art. 264, pelo que não conheço esta parte da 
apelação. 
Quanto ao pretendido atrelamento das prestações ao valor de mercado do imóvel, é 
pretensão que não encontra respaldo em nosso ordenamento jurídico.  
Ora, o valor do bem somente pode ser considerado para reforço da garantia, caso 
imprestável para segurar o pagamento do débito hipotecário.  
Nada tem a ver a compra e venda de imóvel efetuada com o mútuo firmado com a 
apelada. Este tem suas regras próprias de correção, nenhuma delas atacadas em sua 
inicial pelo autor.  
Como bem ressaltou o Juiz a quo, o apelante não demonstrou qualquer erro de aplicação 
das regras contratuais, não carreando prova para comprovar falha no reajustamento 
realizado pela apelada. 
Diante do exposto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 98.306-CE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: ANTÔNIO GOMES DA SILVA 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. ROMULO ALVES DA COSTA E  OUTRO (APTE.) 
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EMENTA 

Administrativo. Não presentes as hipóteses previstas pelo art. 133 do CPC. Indevida 
indenização por perdas e danos. 
1. A responsabilidade do juiz por perdas e danos só é devida nas hipóteses previstas pelo 
art. 133 do CPC, não podendo-se, pois, penalizar a União, a título indenizatório, pelo fato 
do particular, ao ingressar com pleitos judiciais, não ter os mesmos atendidos quanto à 
confirmação do mérito. Não estando comprovado, nem alegado pela parte,  o dolo ou a 
fraude, nem tampouco omissão injustificada por parte do juiz em providências que seriam 
devidas, incabível indenização pelo fato do julgador não ter reconhecido o possível direito 
em juízo, posto que a lei processual prevê, para aqueles que integram a relação jurídica, 
meios próprios (recursos) para questionar os fundamentos de dado decisum. 
2. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma  do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, negar 
provimento à apelação,  nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 27  de agosto de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO  

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Antônio Gomes da Silva, vigilante, apela da 
decisão do MM. Juiz monocrático,  Dr. Geraldo Apoliano  Dias, que, ao afastar preliminar 
de deficiência de representação, vez que a parte, ao longo da instrução, constituiu 
advogado para assumir o patrocínio da causa,  julga improcedente a ação que visa à 
indenização a custa da União pelo fato de terem sido julgadas improcedentes, ou extintas 
sem exame do mérito, ações ingressadas pelo autor, vale dizer, duas reclamações 
trabalhistas e uma ação ordinária na Justiça Federal.  
O ilustre Julgador fundamenta o decisum no fato de que não estariam presentes   as 
situações em que se justificaria o Juiz responder por perdas e danos (art. 133 do CPC).  
A parte autora, em suas razões de recurso, defende o direito de postular em causa 
própria, bem como os direitos pleiteados na ações que não foram acolhidas na esfera 
judicial.   
Contra-razões.  
É o relatório.  
VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Trata-se de apelação da parte autora 
contra decisão monocrática que, ao rejeitar preliminar de irregularidade de representação, 
julga improcedente a ação por não estar caracterizada hipótese de indenização por 
perdas e danos, nos termos do art. 133 do CPC.  
Convém esclarecer que, para aqueles que são estudiosos ou profissionais do Direito, 
seria demais repetir que o Poder Judiciário, ao exercer sua função jurisdicional  em nome 
do Estado, tem o poder de solucionar litígios entre as partes, decidindo, pois, com quem 
se encontra o  direito e, para aqueles que não logram êxito em seus pleitos, é oferecido o 
devido recurso, para que em instância superior possa ser novamente apreciada a 
questão.  
Conforme se observa dos autos, a maioria das petições é de autoria da parte autora, onde 
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se torna clara a sua incompreensão dos trâmites judiciais, deixando, também, aparente 
que se sente injustiçado por não ver os seus pedidos atendidos, quanto ao mérito, na 
esfera judicial. 
Em consideração, pois, à parte, homem do povo, trabalhador, que não é obrigado a 
conhecer das normas jurídicas, cabe o esclarecimento de que o Direito só socorre a quem 
dele se utiliza adequadamente e, assim sendo, se entende que seus pleitos foram 
indeferidos sem fundamentação legal, o remédio não é o ingresso de ação indenizatória, 
pois, conforme já bem esclareceu o Juízo monocrático, a indenização por perdas e danos 
só é devida nas hipóteses previstas pelo art. 133 do CPC, vale dizer, quando o Juiz 
procede com dolo, fraude ou se recusa, omite ou retarda, sem justo motivo, providência 
que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte, situações estas não 
comprovadas, nem alegadas pelo autor.  
Poderia, pois, a parte autora recorrer das decisões denegatórias dos seus direitos, caso já 
não tenham transitado em julgado, mas jamais exigir do Estado uma indenização, pelo 
simples fato do mesmo ter cumprido a sua função, ou seja, julgar, posto que, em um 
litígio, sempre existirá a parte que vence e a que perde e ambas defendem que o direito 
encontra-se de seu lado, cabendo, pois, ao Julgador a decisão.          
Quanto ao direito de postular em próprio nome, também defendido nas razões de recurso, 
não há necessidade de maiores discussões, posto que, constando nos autos a devida 
procuração, foi  superado possível defeito de representação, não tendo sido este fato  
fator impeditivo de análise de mérito na Primeira Instância, nem muito menos neste 
Tribunal.   
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 98.781-RN 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: ROBERTO RAUDMA BERNARDES VIANA  
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. RICARDO DE MOURA SOBRAL (APTE.) 
EMENTA 

Administrativo. Militar. Acidente com arma de fogo. Reforma. Proventos da graduação 
imediatamente superior. Indenização. Ausência de provas de que o acidente tenha 
impossibilitado o autor para o trabalho. Apelo parcialmente provido. 
 
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 
parcial 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, 6 de agosto de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se o apelante contra sentença que 
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julgou improcedente pedido de reforma com proventos de 3º sargento do Exército 
Nacional e indenização. Alega, em resumo, que sofreu acidente de serviço, como 
reconhecido pela ré, e não concorreu para que o mesmo ocorresse, porquanto a arma 
que portava, como sentinela do quartel, disparou quando promovia "golpes de segurança" 
para retirar cartuchos.  
A apelada apresentou contra-razões, ressaltando que o autor não ficou impossibilitado 
permanentemente para o trabalho, daí não lhe ser devida indenização. 
É o relatório.  
Dispensei revisão por tratar-se de matéria predominantemente de direito. 
Peço dia para julgamento. 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Os fatos narrados na inicial são 
incontroversos. O autor se encontrava em serviço de guarda quando houve o disparo 
acidental do fuzil que portava, no momento em que manejava a arma para retirar 
cartuchos. Perdeu dois dedos - polegar e indicador - em conseqüência do acidente. 
O ilustre Juiz Federal sentenciante entende que o ônus da prova da inexistência de 
imprudência ou negligência seria do autor, exigindo perícia não realizada no curso do 
processo. 
Assim não me posiciono. A ré alegou que o acidente decorrera de culpa do autor, 
competindo-lhe comprovar as circunstâncias caracterizadoras da negligência ou da 
imprudência. 
A própria narrativa contida no relatório do encarregado da sindicância (fls. 30/31) 
demonstra que o apelante agiu dentro dos padrões de normalidade para a situação em 
que se viu envolvido. Percebera o ataque de cães que adentrariam o quartel, dada a falta 
de muro de proteção, e preparou o fuzil para disparar, se fosse necessário. Como o só 
ruído do engatilhamento afugentara os animais, "retirou o carregador da arma e realizou 
vários golpes de segurança, de maneira incorreta, não ejetando, assim, o cartucho que se 
encontrava na câmara". Ao postar o fuzil na posição normal, houve o disparo, porque 
ficara um dos cartuchos. A simples falha de percepção ao procurar descarregar a arma 
não configura falta configuradora de imprudência ou negligência, dadas as condições em 
que realizada a operação - à noite e após o ataque de animais. Não se poderia considerar 
apenas como relevante o defeito da arma para ensejar a reforma prevista na legislação 
militar. O que conta é a caracterização do acidente em serviço. 
Está caracterizado o acidente de serviço e inexiste prova de culpa do autor no evento. 
Quanto à indenização pleiteada, não há mesmo prova de que o acidente tenha 
impossibilitado o autor para o trabalho, daí porque a própria reforma assume caráter 
indenizatório. 
Por essas razões, dou parcial provimento ao apelo, para condenar a ré a revisar a 
reforma do autor, de modo a posicioná-lo com proventos correspondentes aos de 3º 
sargento, com o pagamento dos atrasados com correção monetária e juros de mora de 
0,5% ao mês, além de suportar honorários que fixo em 5% do valor da condenação. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 98.789-RN 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelantes: SEVERINO PESSOA DE ARRUDA E INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO  

SOCIAL-INSS 
Apelados: OS MESMOS 
Advogados: DRS. JOSÉ MARIA GAMA DA CÂMARA E OUTRO E VILMA   GRACIETE 

COSTA E OUTROS 
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EMENTA 

Constitucional.  Previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade profissional insalubre 
prevista no item 2.5.3 do Decreto    83.080/79, ratificado pelo art. 292 do Decreto 611/92. 
Comprovação das atividades. Início de prova material e provas testemunhais. Concessão. 
Cálculo da renda mensal inicial. Aplicação dos arts. 201, parágrafo terceiro, e 202, da 
CF/88.   Limite de contribuição. Aplicabilidade da lei vigente a cada época. Não 
preenchidos os requisitos para aposentação na época em que vigente o teto máximo de 
20 salários mínimos.  Descaracterizada ofensa a direito adquirido. Correção monetária. 
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. Nos termos do art. 292 do Decreto 611/92, foram ratificados os anexos dos Decretos 
nºs 53.831/64 e 83.080/79 e, assim, tendo exercido o autor atividade profissional 
(mecânico), na qual se exerce as  atividades  discriminadas no item 2.5.3 do Decreto 
83.080/79, não se discute mais a natureza insalubre de tal atividade, mas apenas se foi, 
ou não, concretamente exercida pelo segurado e, para tal comprovação, as anotações na 
CTPS e provas testemunhais são suficientes. Precedentes. 
2. Encontrando-se, pois, preenchidos os requisitos da  temporalidade e da natureza 
específica da atividade insalubre, exigidos pelo art. 57 da Lei 8.213/91, faz jus o autor à 
concessão da aposentadoria especial, devendo-se observar no cálculo da renda mensal 
inicial os arts. 201, parágrafo terceiro, e 202 da CF/88, posto que será tal aposentadoria 
retroativa a janeiro de 1993, data na qual já se encontravam em aplicabilidade e eficácia 
os referidos comandos constitucionais.  
3. As faixas salarias de contribuição, no que se refere ao limite máximo de contribuição, 
obedecem à legislação vigente em cada época. Logo, não existe direito adquirido ao limite 
de 20 salários mínimos, para fins de cálculo da aposentadoria, se o segurado não 
continuou a contribuir em tal base ao longo dos anos, nem tampouco preencheu os 
requisitos para que pudesse se aposentar nos termos da legislação mais favorável. 
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 6.899/81 desde o vencimento da 
dívida até o advento da Lei nº 8.213/91 e, posteriormente, os índices de correção 
contemporâneos a cada época. 
5. Os juros de mora, quando incidentes em benefícios previdenciários, por serem  tais 
benefícios de natureza alimentar, são devidos desde o débito. Precedentes. 
6. Parcial provimento à apelação do INSS e improvimento à apelação da parte autora. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma  do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos,  dar parcial 
provimento    à apelação do INSS e negar provimento à apelação da parte autora, nos 
termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife,  24  de setembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO  

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Severino Pessoa de Arruda, aposentado da 
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Previdência Social,  e o Instituto Nacional do Seguro Social apelam da decisão do MM. 
Juiz monocrático, Dr. Francisco Barros Dias, que julga parcialmente procedente a ação, 
no sentido de condenar a autarquia-ré a conceder ao demandante  aposentadoria 
especial, a partir de 1º de janeiro de 1993, em conformidade com a Lei nº 8.213/91 e com 
o Decreto nº 611/92, por entender devidamente comprovado, com início de prova material 
e provas testemunhais, o exercício do autor em atividade insalubre, determinando, assim, 
para fins de cálculo da renda mensal inicial, a incidência do parágrafo terceiro do art. 201 
e art. 202, ambos da Constituição de 1988, posto que a data da concessão da 
aposentadoria é posterior a tal Carta, afastando, entretanto, o limite de teto máximo das 
contribuições, no valor de 20 salários mínimos, por não se constituir em direito adquirido 
(Súmula nº 359 do STF).  
No tocante às parcelas atrasadas, condenou o INSS ao pagamento das mesmas, onde a 
correção deverá obedecer à formula da Súmula nº 71, ex. TFR, até o ajuizamento da 
ação, e, daí por diante, aos moldes estatuídos pela Lei 6.899/81, arbitrando os honorários 
advocatícios na base de 10% sobre o valor da causa. A parte autora insurge-se contra a 
condenação, no que se refere à improcedência  da aplicabilidade do teto máximo de 
contribuição, nos termos do art. 4º da Lei 6.950/81, defendendo a tese do direito adquirido 
e a sua impossibilidade de observar o limite do desconto de tal contribuição, uma vez que 
o art.79 da Lei nº 5.890/73 transferiu para o empregador toda a responsabilidade de 
arrecadar e recolher as contribuições de seus empregados, logo, não tem o apelado 
responsabilidade se as contribuições foram realizadas sem observar tal teto, nada a ele 
afetando as possíveis alterações introduzidas na seguridade social, com vistas à redução 
do limite do salário-de-contribuição, razões pelas quais requer o provimento do recurso, 
no sentido de que seja reformada a sentença, no que tange ao limite de contribuição, a 
fim de que fique livre o teto de 10 (dez) salários mínimos, já que se enquadrava, ao longo 
dos anos, num limite de salários-de-contribuição na base de até vinte salários mínimos, 
fixado pela Lei 6.950/81.  
O INSS, por sua vez, defende que a profissão de mecânico não se enquadra dentre 
aquelas a que assiste a aposentadoria especial, pois não existe o contato direto com 
material ou ambiente insalubre e, mesmo que se insista no exame da condição de 
insalubridade do trabalho do apelado, tal condição não pode ser analisada sem a 
realização de uma perícia técnica que comprove a mencionada situação, hipótese esta 
não verificada nos autos, baseando-se, assim, o Julgador apenas em provas 
exclusivamente testemunhais, apesar de reconhecer a importância da prova pericial, para 
fins de aposentadoria especial, e, assim, sustenta o recorrente a total falta de 
fundamentação da sentença proferida, posto que não se baseou em elementos probandi 
suficientes.  
Contra-razões da parte autora.  
É o relatório. 
VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Trata a presente ação sobre 
concessão de aposentadoria especial por exercício de atividade insalubre, nos termos da 
Lei 8.213/91 e Decreto 611/92. 
O Juiz a quo  julga parcialmente procedente a ação, no sentido de: 
a) conceder ao demandante  aposentadoria especial, a partir de 1º de janeiro de 1993,  
por entender devidamente comprovado, com início de prova material e provas 
testemunhais, o exercício do autor em atividade insalubre (mecânico); 
b) determinar, para fins de cálculo da renda mensal inicial, a incidência do parágrafo 
terceiro do art. 201 e art. 202, ambos da Constituição de 1988, posto que a data da 
concessão da aposentadoria é posterior a tal Carta; 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

c) afastar o limite do teto máximo das contribuições, no valor de 20 salários mínimos, por 
não se constituir em direito adquirido (Súmula nº 359 do STF). 
A parte autora insurge-se quanto à exclusão do teto máximo no valor de 20 (vinte) 
salários mínimos, alegando que possui direito adquirido a tal limite, principalmente porque 
não é de sua responsabilidade o recolhimento de tais contribuições, nos termos do art.79 
da Lei nº 5.890/73. 
O INSS, por sua vez, defende, em suas razões, que não foi devidamente comprovada a 
natureza insalubre da atividade exercida pelo autor, de modo a lhe caracterizar o direito à 
concessão da aposentadoria especial, faltando, portanto, segundo o mesmo, 
fundamentação à sentença. Alega, inclusive, que o próprio Julgador reconhece a 
importância da prova pericial quanto à comprovação de uma atividade insalubre, caindo, 
assim, em contradição por desprezar tal prova na lide.  
Em se tratando de comprovação de atividade insalubre, há de se distinguir duas situações 
distintas, vale dizer: 
a) quando a atividade ou cargo exercido pelo segurado já está devidamente caracterizado 
como insalubre por força de dispositivo legal, sendo, assim, desnecessária perícia para 
caracterizar tal situação, mas apenas o efetivo exercício de tal atividade; 
b) quando a atividade ou cargo não está elecando em norma previdenciária, mas pela sua 
natureza sugere grau de insalubridade a ser comprovada pela devida perícia. 
Segundo art. 292 do Decreto 611/92 foram ratificados os anexos dos Decretos nºs 
53.831/64 e 83.080/79, para fins de concessão de aposentadoria especial. 
No item 2.5.3 do Decreto nº 83.080/79 foram discriminadas as tarefas que, além dos 
cargos discriminados, seriam consideradas insalubres, tais como: 
- Operadores de máquinas pneumáticas; 
- Rebitadores com marteletes pneumáticos; 
- Cortadores de chapa a oxiacetileno; 
- Esmerilhadores; 
- Soldadores (solda elétrica e a oxiacetileno); 
- Operadores de jatos de areia com exposições direta à poeira; 
- Pintores a pistola (com solventes hidrocarbonados e tintas      tóxicas); 
- Foguistas. 
Observa-se dos autos que a hipótese não se trata de identificação de atividade insalubre 
que não esteja incluída nas normas previdenciárias, como defende o INSS, posto que, 
segundo provas testemunhais e anotações na CTPS, onde aparece discriminado o 
exercício do cargo de mecânico especializado, as atividades exercidas pelo autor foram: 
- desmonte de máquinas; 
- conserto de máquinas de costura de todos os portes; 
- desmonte de motores, e aí procedendo a solda elétrica; 
- serviço de esmerilhamento; 
- utilização de solventes; 
- contanto com ruídos, poeiras, cheiros fortes de produtos químicos utilizados nos 
consertos das máquinas. 
Logo, o que se discute não é a natureza das atividades, quanto à sua insalubridade, posto 
que estas estão incluídas no item 2.5.3 do Decreto nº 83.080/79, não cabendo mais ao 
aplicador ou intérprete discutir tal natureza, posto que esta assim foi qualificada pelo 
legislador. Na realidade, o que se discute é a veracidade e comprovação do efetivo 
exercício de tais atividades pelo autor, e é neste sentido que as provas materiais e 
testemunhais se apresentam como suficientes, conforme jurisprudência abaixo transcrita: 
"AC nº 03017776/90, publicado em 09/12/93. 
EMENTA: Previdenciário. Reconhecimento de tempo de serviço. Aposentadoria especial. 
I - Comprovado em Juízo o pedido impugnado pelo réu, é de se reconhecer o tempo de 
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serviço, a fim de possibilitar ao autor o pleito dos benefícios que entender de direito. 
II - Prova testemunhal aceita como contribuição para a formação da convicção do Juiz. 
III - Recurso improvido.   
Relator: Juiz Célio Benevides. 
Decisão: unânime". 
"AC Nº 0426419/90, publicado em 30/10/91. 
EMENTA: Previdenciário. Aposentadoria especial. Correção monetária. 
I - Preenchendo o segurado o principal requisito para a concessão da aposentadoria - 
tempo de serviço -, faz ele jus à concessão da mesma. 
II - Pelos documentos juntados, bem ainda pela prova testemunhal colhida, ficou 
sobejamente comprovado que o autor exerceu atividades constantes do anexo 2 do 
RBPS. 
III - A correção monetária deverá incidir nos moldes da Súmula 71 do ex-TFR até o 
ajuizamento do feito, e, a seguir, pela Lei nº 6.899/81. 
IV - Apelo improvido. 
Relator: Juiz Paim Falcão. 
Decisão: unânime". 
Comprovada a natureza da atividade insalubre exercida pelo autor, resta-nos observar o 
requisito temporal, e, neste aspecto, igualmente, não prospera a alegação do INSS de 
que não teria o apelado comprovado o tempo de serviço, pois, conforme bem se 
pronunciou o Juízo monocrático, de acordo com as Carteiras de Trabalho e Previdência 
Social acostadas na contracapa, o autor exerceu o cargo de mecânico no período de 
agosto de 1961 a dezembro de 1992, perfazendo um total de aproximadamente 31 anos e  
4 meses, tempo mais que suficiente para a concessão da aposentadoria especial, nos 
termos do art. 57 da Lei nº 8.213/91.  
Também  comprovou o autor o período de carência, também exigido para o mesmo fim, 
com os comprovantes de contribuições junto à Previdência Social nos anos de 1988, 
1989, 1990, 1991 (fls.21) e anotações na CTPS. 
Assim sendo, preenchidos os requisitos, faz jus o autor à concessão da aposentadoria 
especial a partir de 1º de janeiro de 1993. 
Quanto às regras a serem  observadas no cálculo da renda mensal inicial, há de se 
aplicar o comando do art. 202 da Carta Magna, que determina que a renda mensal inicial 
das aposentadorias deva ser calculada com base na média dos últimos trinta e seis 
salários de contribuição, corrigidos mês a mês,  posto que o autor preencheu os requisitos 
para   se aposentar à vigência da Lei 8.213/91.  
Tendo sido a  aposentadoria do já mencionado autor concedida em data posterior à 
vigência da Lei nº 8.213/91, vale dizer, em janeiro de 1993,  cabe a atualização monetária 
dos salários de contribuição nos termos do referido dispositivo legal,  conforme  
entendimento já pacificado nos Tribunais Regionais Federais das 3ª e 4ª Regiões, cujas 
dicções, ipsis literis, transcrevo: 
TRF - 4ª REGIÃO 
"AC Nº 0405373/95, publicado em 14/06/95. 
EMENTA: Previdenciário. Cálculo da renda mensal inicial. Súm. 02. TRF 4ª - Região. 
Reajuste de benefício. Art. 58 Do ADCT-88. Equivalência salarial. Salário mínimo de 
junho de 1989. Gratificação natalina. Art. 201, par. 6º, da CF-88. Auto-aplicabilidade. 
Correção monetária em ações de caráter alimentar. 
- A atualização dos 24 salários-de-contribuição que serviram de base para o cálculo do 
valor primeiro do benefício de aposentadoria por idade ou por tempo de serviço, 
concedido no sistema anterior ao da Lei nº 8.213/91, deve ser feita pela variação nominal 
da ORTN/OTN. (Súm. 02, TRF 4ª Região). 
..................................................................................................... 
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Decisão: unânime  
Relator: Juíza Silvia Goraieb". 
"Os salários-de-contribuição devem ser atualizados à base da variação nominal da 
Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional, critério oficial da correção monetária a partir 
da Lei nº 6.423, de 1977. Qualquer outro índice distorce a finalidade prevista no art. 3º, § 
1º, da Lei nº 5.890, de 1973, que é a de recompor os valores de uma parte dos salários-
de-contribuição. Inaplicabilidade, para esse feito, dos ditames da moeda, já porque o 
sistema de reajustes diferenciados vigente no período de novembro de 1979 a maio de 
1985 é incompatível com o percentual único adotado em relação a todos os beneficiários 
pela Previdência Social". (TRF, 4ª Região, 1ª T., Rel. Juiz Ari Pargendler, Reg. 
90.04.12185-4, DJU-II de 15.05.91, p. 10.618). 
TRF - 3ª REGIÃO: 
"AC Nº 03054774/93, publicado em 26/04/95. 
EMENTA: Direito Constitucional e Previdenciário. Plena eficácia do art. 202 da 
Constituição da República. Índice de atualização dos 36 (trinta e seis) salários-de-
contribuição. Aplicação do disposto na Lei nº 6.423/77, artigo 1º, com as modificações 
introduzidas pela legislação posterior. A adoção do INPC, como índice de atualização, 
com o advento da Lei nº 8.213/91, recomposição de benefício previdenciário. Correção 
monetária. Juros de mora. 
1 - O disposto no art. 202 da Constituição da República expressa enunciado dotado de 
eficácia plena. 
2 - Os 36 (trinta e seis) últimos salários-de-contribuição, relativos aos benefícios devidos a 
contar da vigência da novel Constituição da República, devem ser atualizados segundo os 
critérios preconizados pelo artigo 1º da Lei nº 6.423/77, observadas as modificações 
legais ocorridas posteriormente. 
3 - Com o advento da Lei nº 8.213/91, o índice a ser utilizado para a implementação 
dessa atualização passou a ser o INPC, em face do que dispõe o artigo 31 do aludido 
diploma legal. 
4 - A equivalência do benefício em número de salário mínimo está assegurada pelo art. 58 
do ADCT. 
5 - A correção monetária do benefício é devida a partir do vencimento de cada prestação, 
observado o que dispõem as Leis nºs 6.899/81 e 8.213/91. 
 ..................................................................................................... 
Relator: Juiz Sousa Pires". 
Quanto ao recurso da parte autora, ou seja, a solicitação de manutenção do teto máximo 
de salário de contribuição, de modo a observar o parâmetro de  20 salários mínimos, sob 
a defesa de  ofensa a direito adquirido, posto que tal limite teria sido previsto pela Lei nº 
6.950/81, em seu artigo 4º, deve-se observar qual a legislação vigente à época da 
concessão da aposentadoria. 
O principal argumento da parte autora constituiu-se na defesa ao direito adquirido, não 
questionado, protegido que está pela Carta de 88.  
Entretanto, assim como bem analisou o MM. Juiz monocrático, não estão presentes, no 
presente pleito, os requisitos a caracterizar tal direito, uma vez que não possuía o 
segurado o tempo de serviço necessário para se aposentar à data da vigência da 
legislação que lhe seria mais favorável, ou seja, observando-se o  limite máximo  de 20 
salários mínimos e, além do que, tendo o empregador efetuado os descontos sempre em 
respeito aos tetos estabelecidos por lei, não houve lesão pecuniária por parte do apelante, 
situação diversa caso houvesse contribuído a mais por todo o período em que esteve 
vinculado à Previdência Social.  
Não cabendo a ninguém desconhecer a lei, não pode o autor querer atribuir ao 
empregador a responsabilidade única por não terem sido efetuadas as contribuições com 
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base nos limites iniciais, posto que a responsabilidade do empregador limita-se a repassar 
à Previdência Social as contribuições nos limites previstos pelo legislador e, se tal limite 
foi alterado, não serve de argumento para alegar-se a inconstitucionalidade de tal 
redução, à responsabilidade do empregador, principalmente, porque não está 
caracterizada na hipótese tal lesão.    
O que se preserva, no entendimento jurisprudencial e doutrinário, inclusive na Súmula nº 
359 do STF, é apenas o direito adquirido de se aposentar nos termos da legislação em 
que o servidor preencheu os requisitos para a inativação e não a expectativa de direito, 
vale dizer, o direito previsto por lei, mas passível de alterações pelo mesmo Poder que o 
concedeu. 
Estando a determinação do limite de contribuição passível de variação, conforme as 
necessidades do Plano da Previdência Social, enfim, da coletividade, não existe previsão 
legal que impeça o legislador de alterar tais regras, nem tampouco direito adquirido se 
não reunidos os requisitos para a aposentação, razões pelas quais não há o que se 
alterar da decisão monocrática quanto ao julgamento do teto máximo de contribuição. 
Quanto  à  incidência da correção monetária, a jurisprudência vem se firmando no sentido 
de, anteriormente à vigência da Lei 8.213/91,  na espécie,  atualizar a dívida utilizando-se 
como indexadores inflacionários os mesmos trazidos pela Lei nº 6.899/81, porque 
específica para atualização dos débitos oriundos de decisão judicial. Nos termos do art. 
1º,  a correção incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre 
custas e honorários advocatícios. 
Cumpre observar que na ausência da publicação dos índices da Lei nº 6.899/91 é 
utilizado como indexador o IPC, Índice de Preços ao Consumidor. Neste sentido 
Embargos de Divergência no REsp. 44.317-8/SP. Rel. Min. José de Jesus Filho: 
"Embargos de Divergência. IPC. É devida a incidência do IPC nos débitos judiciais. 
Embargos de Divergência recebidos. STJ.25.05.95". 
É uníssona a jurisprudência no Egrégio STJ no sentido de que é correta a inclusão, nos 
cálculos de liquidação, dos índices correspondentes à inflação ocorrida nos meses de 
janeiro de l989 (70,28%), março (84,32%), abril (44,18%), maio de l990 (7,87%) e 
fevereiro de l991 (21,87%), devendo-se acrescentar que somente  utilizando-se o IPC 
(que reflete a real inflação dos respectivos períodos), poder-se-á atualizar o valor devido. 
(REsp. 33.450-4 SP - Rel. Min. José de Jesus Filho;  REsp 25.952-0-SSPS - Theotônio 
Negrão. 26ª edição, nota ao art. 1º da Lei 6.899/81, fls. 1366). 
É de se observar que o Egrégio STJ uniformizou jurisprudência, em Corte Especial, para 
fixar o índice referente a janeiro/89 em 42,72% (RSTJ 22/164, 28/227, 29/528, 31/57;  
ressaltando, contudo, tal entendimento, quando se tratar de dívida de caráter alimentar, 
quando a correção deve ser plena, integral, e, neste caso, o percentual é de 70,28%. 
REsp 21.040-2-SP. RSTJ  34/470; REsp 14.757-SP DJU 03.2.92. 
A  Súmula nº 71 do extinto TFR não pode mais servir de base para atualização de dívidas 
constituídas após a promulgação da Constituição, pois esta, em seu art. 7º, IV, nega a 
vinculação do salário mínimo para qualquer fim, razão pela qual deve-se observar os 
critérios estabelecidos pela  Lei 6.899/81, excetuando-se o termo inicial, que não deve ser 
a partir do ajuizamento da ação,  mas da data do vencimento da dívida, em consonância 
com o entendimento de que a correção monetária não corresponde a um plus ao valor 
solicitado, mas apenas 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. 
Quanto aos juros de mora, por ser o débito de benefício previdenciário de natureza 
alimentar, os mesmos 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 
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EMENTA: Previdenciário. Juros de mora. Pagamento de diferenças. Termo inicial. 
Liqüidação de sentença. Cálculo do contador. 
- Os juros de mora incidentes sobre os benefícios não obedecem à regra geral do Código 
Civil. 
- Cuidando-se de prestação de natureza alimentar, devem os juros de mora ser contados 
a partir do momento em que as parcelas se tornaram devidas, a exemplo do que dispunha 
a Súmula nº 71, do extinto TFR, em relação à correção monetária. 
- Apelo improvido. Decisão unânime. 
"Relator: Juiz Manoel Erhardt". 
"AC Nº 32812-PE 
EMENTA: Processual Civil. Previdenciário. Juros de mora. Termo inicial. 
1 - Os juros de mora, em se tratando de benefício previdenciário, constituem exceção à 
regra contida no § 2º do art. 1.536 da Lei Civil. São devidos desde o débito. 
2 - O benefício previdenciário é de natureza alimentar. 
3 - Apelação a que se nega provimento. 
Decisão: unânime. 
Relator: Juiz José Delgado". 
Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS, no sentido de não ser 
aplicado o salário mínimo como índice de correção monetária, atualizando-se, entretanto, 
a dívida a partir de seu vencimento, conforme os índices já discriminados, mantendo a 
sentença monocrática no que se refere à concessão da aposentadoria especial, à forma 
de cálculo da renda mensal inicial, e a exclusão do teto de contribuição de 20 salários 
mínimos e, quanto ao recurso da parte autora, nego-lhe provimento.  Incidam os juros de 
mora à razão de 1% ao mês a partir do débito. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 99.690-CE                      

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelado: ANTONIO LIRA RIBEIRO 
Advogados: DRS. JOSÉ ELMAR FURTADO ARRUDA E OUTROS (APTE.) E  

GEOVANA RIOS BASTOS (APDO.) 
EMENTA 

Previdenciário. Pensão decorrente de amparo previdenciário. Impossibilidade.  
A  renda mensal do "amparo previdenciário" não gera direito a pensão. 
 
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, 22 de agosto de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator   
                                                       
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Antonio Lira Ribeiro promoveu, perante a 6ª Vara 
Federal da Seção Judiciária do Ceará, ação ordinária contra o INSS - Instituto Nacional do 
Seguro Social, visando ao percebimento do benefício de pensão por morte de sua 
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esposa, falecida em outubro de 1992. 
O MM. Juiz Federal julgou procedente o pedido para determinar que a autarquia 
previdenciária promova a habilitação do autor à pensão de sua ex-mulher, pagando-lhe as 
prestações atrasadas, desde a data do óbito. 
À r. sentença o INSS interpôs apelação, aduzindo que a ex-esposa do autor era detentora 
de benefício de renda mensal vitalícia, benefício previdenciário individual, não estendido 
aos seus dependentes. 
Houve resposta ao recurso. 
É o relatório. 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Discute-se nos presentes autos pedido de 
concessão de pensão por morte de detentora de benefício de "amparo previdenciário por 
idade a maiores de 70 anos (Lei nº 6.179/74)" - espécie 12 (fls. 08). 
A Lei nº 6.179/74, que instituiu o amparo previdenciário para maiores de setenta anos de 
idade e inválidos, dispunha: 
"Art. 1º Os maiores de 70 (setenta) anos de idade e os inválidos, definitivamente 
incapacitados para o trabalho, que, num ou noutro caso, não exerçam atividade 
remunerada, não aufiram rendimento, sob qualquer forma, superior ao valor da renda 
mensal fixada no artigo 2º, não sejam mantidos por pessoa de quem dependam 
obrigatoriamente e não tenham outro meio de prover ao próprio sustento, passam a ser 
amparados pela Previdência Social, urbana ou rural, conforme o caso, desde que: 
(....omissis...)". 
"Art. 7º. O pagamento da renda mensal obedecerá às mesmas normas e condições 
vigentes no INPS e no FUNRURAL. 
§ 2º A renda mensal não estará sujeita ao desconto de qualquer contribuição, nem gerará 
direito ao abono anual ou a qualquer outra prestação assegurada pela Previdência Social 
urbana ou rural". 
À época da concessão do benefício à ex-esposa do autor, vigoravam as regras do 
Decreto nº 89.312/84, já com a legislação previdenciária consolidada, inclusive reunindo a 
legislação que tratava dos amparos previdenciários em um único capítulo, e 
denominando-os de renda mensal vitalícia. 
Decreto nº 89.312/84: 
"Art. 63. O maior de 70 (setenta) anos de idade ou o inválido que não exerce atividade 
remunerada, não aufere rendimento superior ao valor da renda mensal fixada no artigo 
64, não é mantido por pessoa de quem depende obrigatoriamente e não tem outro meio 
de prover ao próprio sustento faz jus ao amparo da previdência social urbana, desde que 
tenha: (......) 
Art. 69 - § 2º. A renda mensal vitalícia não está sujeita a desconto de qualquer 
contribuição nem gera direito ao abono anual ou qualquer outra prestação da previdência 
social urbana, salvo a assistência médica". 
Tem-se, pois, que a legislação previdenciária veda a concessão de pensão por morte de 
detentor de amparo previdenciário. Impossível, portanto, deferir o pedido do autor.  
Tais considerações expendidas, dou provimento à apelação do INSS para julgar 
improcedente o pedido inicial. 
Deixo de condenar o autor nas custas e honorários de sucumbência por ser beneficiário 
da gratuidade judiciária. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 99.820-PE     
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Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelantes: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, CIA. NACIONAL DE SEGUROS 

GERAIS-SASSE E INSTITUTO DE RESSEGUROS  DO BRASIL-IRB 
Apelada: ÍTALA MORGANA DE OLIVEIRA MAGALHÃES 
Advogados: DRS. HAROLDO TEMPORAL VARELLA E OUTROS, EDILSON CARLOS DE 

AZEVEDO GONDIM E OUTROS E WOLMEZITA MARINHO DE BARROS E 
OUTROS (APTES.) E 
ANTÔNIO BEZERRA DE MOURA (APDA.) 

EMENTA 

Civil e Processual Civil. Seguro habitacional. Aquisição de mais de um imóvel residencial 
pelo Sistema Finaceiro de Habitação. Morte do mutuário. Cobertura do segundo contrato. 
Possibilidade. Honorários de advogado. 
A aquisição, pelo segurado, de mais de um imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de 
Habitação não exime a seguradora da obrigação de pagamento dos seguros. Súmula  31 
do STJ. 
Litisconsorte facultativo que não sucumbiu desobriga-se do pagamento de honorários de 
advogado. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento às apelações da SASSE e do IRB e dar provimento à 
apelação da CEF, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o 
presente julgamento. 
Recife, 22 de agosto de 1996 (data do julgamento).                                                               
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: A SASSE - Cia. Nacional de Seguros Gerais, o IRB - 
Instituto de Resseguros do Brasil e a Caixa Econômica Federal apelam de sentença do 
MM. Juiz da 10ª Vara Federal - PE, que julgou procedente o pleito de Ítala Morgana de 
Oliveira Magalhães, na condição de representante legal de seus filhos menores 
impúberes, Renata Oliveira Magalhães, Luciana de Oliveira Magalhães e Vitor de Oliveira 
Magalhães, com o objetivo de compelir a primeira apelante (SASSE) a quitar o débito 
referente ao financiamento de imóvel pela CEF/SFH ao seu falecido esposo e pai das 
crianças representadas, tendo em vista a obrigação assumida pela seguradora por força 
da apólice nº 3117 - 8. 
A CEF insurge-se apenas contra a parte da sentença que a condena a pagar honorários 
de advogado juntamente com os outros dois litisconsortes. Alega que somente a SASSE 
foi vencida na demanda e, portanto, só a ela caberia a sucumbência em honorários. 
A SASSE e o IRB, em uníssono, argumentam que o mutuário falecido recebeu 
financiamento pelo SFH para dois imóveis, contrariando a legislação e os regulamentos 
do financiamento da casa própria, por isso perdeu o direito à cobertura do débito referente 
ao 2º imóvel financiado, desde que se beneficiou com a quitação do primeiro por meio de 
apólice de seguro habitacional. 
Conceder uma segunda cobertura, acrescentam, seria permitir o enriquecimento ilícito em 
detrimento de milhões de brasileiros que não obtêm financiamentos para suas moradias, 
à míngua de recursos do Sistema. 
Pedem, em conclusão, a reforma da sentença impugnada. 
Os autos vieram-me conclusos por distribuição. 
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É o relatório. 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A questão central discutida na demanda 
diz respeito à obrigação da seguradora quanto ao pagamento do débito por morte do 
segurado que financiou mais de um imóvel pelo Sistema Financeiro de Habitação. 
Não obstante os imóveis financiados se situarem em cidades e Estados diferentes (Natal - 
RN - fls. 73 - e Recife - PE - fls. 90), a SASSE - Cia. Nacional de Seguros Gerais, para 
negar a cobertura do seguro, busca respaldo na Lei nº 4.380/64, § 1º do art. 9º, que 
dispõe: 
"Art. 9º. (...) 
§ 1º. As pessoas que já forem proprietárias, promitentes compradoras ou cessionárias de 
imóvel residencial na mesma localidade não poderão adquirir imóvel objeto de aplicação 
pelo Sistema Financeiro da Habitação". 
Arrima-se ainda na Cláusula 5ª, item 5-3, da Apólice de Seguro Habitacioal, onde se lê: 
"5.3 - A cobertura desta Apólice abrange um só imóvel e seus respectivos financiamentos, 
num mesmo município, em relação a um mesmo adquirente de habitação" (fl. 191). 
Mesmo que outra fosse a localização dos imóveis, a seguradora não lograria eximir-se da 
obrigação de pagamento dos seguros, tendo em conta a jurisprudência do STJ, 
cristalizada na Súmula 31, a seguir transcrita: 
"A aquisição, pelo segurado, de mais de um imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de 
Habitação, situados na mesma localidade, não exime a seguradora da obrigação de 
pagamento dos seguros". 
Examinado esse ponto, cabe analisar a questão secundária em lide, que motiva a 
apelação da CEF, ou seja, sua condenação em honorários de advogado. 
A apelante alega, em seu arrazoado, que não tinha interesse na causa, mas tão-somente 
no recebimento de seu crédito, e argumenta: 
"Inarredável o reconhecimento de que a CEF não pode sofrer os efeitos da condenação, 
pois que não esteve ela a resistir à pretensão da autora. As cobranças que fez à apelada 
decorriam do previsto em contrato, cujo conteúdo não é por ela definido. A resistência 
veio da SASSE agora sucumbente na demanda, quando negou a cobertura securitária. 
Uma vez não atingida pela sentença, não há que falar em condenação em honorários" (fl. 
185). 
Conceituando o sucumbente ou vencido na ação, assinala Yussef Said Cahali: 
"Sucumbir é ver a ação rejeitada, se se é o autor, ou ver pronunciadas as condenações 
contra si, se se é o réu. Mas se vencido (qui victus este judicio superatus) é o que perde o 
litígio em juízo, ter-se-á presente que, para que se considere vencida a parte, não é 
necessário que a mesma tenha resistido ativamente; como, também, o fato de haver 
estado em juízo não basta para que alguém possa, a final, ser considerado vencido. 
Vencido é aquele contra o qual o direito é declarado, aquele contra o qual a sentença é 
proferida; em outras palavras, vencido é o réu, se o pedido do autor é julgado procedente; 
é o autor, no caso contrário". 
(Honorários Advocatícios, Editora Revista dos Tribunais, 2ª ed., SP, 1990, pp. 113/114) 
Noutro passo, acrescenta o mestre Cahali: 
"Para que cada sujeito participante do processo possa considerar-se parte - e partícipe, 
assim, da responsabilidade pelos encargos da lide - é necessário que tenha, de qualquer 
modo (também com o seu comportamento processual), dado causa, no todo ou em parte, 
ao processo e às despesas. 
É a aplicação do princípio da causalidade na disciplina dos encargos do processo do qual 
a regra da sucumbência representa uma de suas manifestações". 
(Ob. cit. p. 115). 
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É verdade que a CEF não deu causa ao processo nem contribuiu para os seus encargos 
e, por fim, não teve contra si pronunciada a sentença. Por conseguinte, não lhe cumpre 
responder por honorários de advogado. Falta-lhe a qualidade de sucumbente. 
Com essas considerações, nego provimento às apelações da SASSE e do IRB e dou 
provimento à apelação da CEF para desobrigá-la do pagamento de honorários de 
advogado. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº   100.189-PE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelantes: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS E MARIA DULCE DA 

CONCEIÇÃO CORREIA E OUTRO  
Apelados: OS MESMOS 
Advogados: DRS. MARCOS ANTÔNIO CAVALCANTI SANTOS E OUTROS E BERTA 

MARIA DE SIQUEIRA MACIEL (APTES.) 
EMENTA 

Previdenciário. Pensão. Critérios mais benéficos  previstos no novo plano de benefícios. 
Lei nº 8.213/91, art. 750, alínea "a". Artigo 201, § 6º, da CF/88. Súmula 08-TRF 5ª Região. 
Súmula 260 do ex-TFR. 
1 - O novo plano de benefícios foi editado em caráter abrangente, com a finalidade de 
regulamentar de modo geral e isonômico as prestações da seguridade social. 
2 - A Súmula 260 do ex-TFR  teve vigência até abril de 1989 com a entrada em vigor do 
art. 58 do ADCT. 
3 - No bojo dos autos encontram-se elementos suficientes para que os autores procedam 
à execução descrita na forma do CPC atual, ou seja, com a apresentação de memória 
atualizada dos cálculos. 
- Apelação do INSS parcialmente provida. 
- Apelação do beneficiário provida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 100.189 - PE, em que são 
partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, à unanimidade, dar provimento parcial à apelação do INSS e dar provimento à 
apelação dos autores, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 08 de agosto de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO -   Presidente, em exercício, e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Cuida-se de apelações impetradas pelo INSS - 
Instituto Nacional do Seguro Social e pelos autores da presente lide, inconformados com 
a r. sentença monocrática, a qual condenou a autarquia previdenciária a revisar as 
pensões dos autores de acordo com a Súmula 260 do ex-TFR, até outubro de 1988, e o 
art. 58 do ADCT, além de determinar implementação do art. 75, "a", da Lei 8.213/91, 
aumentando o percentual das pensões em análise. 
O Instituto apelante alega, em síntese, que: 
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a) a correção monetária pela súmula 71 do ex-TFR não se aplica ao caso em tela, uma 
vez que todas as prestações pretendidas foram constituídas sob o império da Lei 
6.899/81. 
b) as pensões dos autores foram revisadas de acordo com o art. 58 do ADCT, como 
comprovam os documentos de fls. 
c) o art. 75 da Lei 8.213/91 somente é aplicável para os benefícios que se constituírem 
após a sua vigência. 
d) o 13º salário integral só é devido a partir de 1990. 
e) a liquidação deve se operar através de artigos. 
Por sua vez,  os autores apelantes alegam que a Súmula 260 do ex- TFR teve aplicação 
até abril de 1989, e não somente até outubro de 1988. 
Após as contra-razões, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por força de 
distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
VOTO  

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Inicialmente analisando a apelação do 
INSS, tenho como parcialmente acolhidas as suas alegações, senão vejamos: 
A aplicação do art. 58 do ADCT foi comprovada pelos documentos insertos aos autos, 
não havendo como condenar o INSS neste particular. 
A correção monetária deve ser aplicada de acordo com a Lei 6.899/81, pois na época do 
débito a mesma já se encontrava em vigor. 
Referentemente a afirmação de que o art. 75 "a" da Lei 8.213/91 não deve retroagir para 
beneficiar os autores, observo que os benefícios previdenciários são regidos pela Lei em 
vigor na época da concessão, no entanto, o novo plano de benefícios foi editado em 
caráter abrangente, com a finalidade de regulamentar de modo geral e isonômico as 
prestações da seguridade social. 
Compartilho da decisão do MM. Juiz a quo quanto a aplicação do art. 75 da Lei 8213/91. 
Tendo em vista o caráter continuado do benefício, tratando-se de uma pensão vitalícia, 
observa-se que a adaptação deste à legislação em vigor é necessária para manter a 
isonomia entre os beneficiários. 
No que se refere à auto-aplicabilidade do artigo 201, § 6º da CF/88, já tenho me 
posicionado a respeito de sua aplicação imediata. Inclusive, ressalto  que a Lei 8213, de 
24.07.91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras 
providências, em seu artigo 40, parágrafo único, estipula que o abono anual ou 13º 
salário, será calculado tomando-se por base o valor da renda mensal do benefício do mês 
de dezembro de cada ano, apenas reiterando os ditames constitucionais, sem nada a 
acrescentar. 
Neste ponto, também  não padece de reparo a douta sentença de primeiro grau, na 
medida em que a percepção da gratificação natalina, a partir de 1988 e 1989, deve ser 
paga em quantia equivalente ao valor do benefício pago no mês de dezembro de cada 
ano. 
Quanto a alegação de que a liquidação deve se proceder por artigos, tenho que no bojo 
dos autos encontram-se elementos suficientes para que os autores procedam à execução 
descrita na forma do CPC atual, ou seja, com a apresentação de memória atualizada dos 
cálculos. 
Relativamente à apelação dos autores tenho que a mesma procede uma vez que a 
Sumula 260 do ex-TFR, teve vigência até abril de 1989 com a entrada em vigor do art. 58 
do ADCT. 
Diante do exposto, sem maiores considerações, por desnecessárias, dou provimento 
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parcial à apelação do INSS para excluir da condenação a revisão determinada pelo art. 58 
do ADCT e para observar a aplicação da correção monetária unicamente pela Lei 
6.899/81. E dou provimento à apelação dos autores. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 101.517-PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A 
Apelada  : FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. EDUARDO PIRES DE ESPÍNDOLA E OUTROS (APTE.) 
EMENTA 

Processual Civil. Execução Fiscal. Embargos de Terceiro. Penhora de bem gravado por 
ônus real. Penhor cedular. 
Em face da preferência do crédito tributário, não há óbice legal a que o bem dado em 
penhora, para garantia do pagamento em favor da Fazenda Pública, esteja onerado com 
qualquer gravame, salvo os bens absolutamente impenhoráveis. 
Ausência de prova da existência de outros bens livres e desembaraçados. 
 
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, 22 de agosto de 1996 (data do julgamento).     
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: O Banco do Brasil S/A opôs embargos de terceiro, a 
fim de invalidar penhora efetuada nos autos da execução fiscal movida pela Fazenda 
Nacional contra Cia. Agro. Ind. Nª Srª do Carmo. 
Sustentou, em suma, o embargante a impenhorabilidade do bem em questão pelo fato de 
estar gravado por penhor cedular constituído em seu favor, do que faz prova. Alega que a 
proclamada impenhorabilidade decorre do art. 57 do Decreto-lei nº 413/69, c/c o art. 648 
do Estatuto Processual pátrio. 
Quando de sua contestação, a Fazenda Nacional aduziu, preliminarmente, não haver 
exata correspondência entre o bem gravado cedularmente e o bem penhorado na 
execução fiscal embargada. No mérito, afirmou que todos os bens do devedor, inclusive 
os gravados por ônus real ou cláusula de impenhorabilidade, garantem o pagamento de 
suas dívidas fiscais, consoante o art. 184 do Código Tributário Nacional. 
A sentença julgou improcedente o pedido, por entender que o crédito de instituição 
financeira, previsto em lei ordinária, não goza de privilégio frente à norma constante do 
CTN, que tem status de lei complementar. 
Insatisfeito, apelou o Banco do Brasil, reiterando os argumentos outrora expendidos, 
pugnando pela reforma da sentença. 
Decorrido o prazo in albis pela apelada, subiram os autos, vindo-me conclusos por 
distribuição. 
Era o que cabia relatar. 
VOTO 
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O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Cuida-se de embargos de terceiro opostos 
pelo Banco do Brasil visando desconstituir penhora de bem vinculado a penhor cedular. 
A possibilidade de se penhorar, em execução fiscal, bem gravado com ônus real é 
matéria pacífica. 
O art. 30 da Lei nº 6.830/80 é claro ao dispor : 
"Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que sejam previstos em 
lei, responde pelo pagamento da dívida ativa da Fazenda Pública a totalidade dos bens e 
das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua 
massa, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou 
impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, 
excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declara absolutamente 
impenhoráveis". 
A satisfação do crédito tributário prefere a qualquer outro, em face da primazia do 
interesse público sobre o privado, e não há óbice legal a que o bem dado em penhora, 
para a garantia do pagamento em favor da Fazenda Pública, esteja onerado com 
qualquer gravame, salvo os bens absolutamente impenhoráveis. 
Nesse sentido, destaco decisão do egrégio STJ : 
"EMENTA: Tributário. Execução Fiscal. Penhora de bens vinculados à cédula industrial. 
Pretendida preferência sobre crédito tributário. DL 413/69. CTN, arts. 184 e 186. 
- Crédito tributário prevalece sobre o pignoratício". 
(Resp nº 93280-PE, Rel. Min. Américo Luz). 
Este egrégio tribunal vem trilhando idêntico entendimento: 
"EMENTA: Tributário. Bem gravado por ônus real. Penhorabilidade pela Fazenda Pública. 
Possibilidade. Inteligência do art. 30 da Lei de Execução Fiscal (Lei 6830/80). 
Inaplicabilidade do Decreto-lei nº 413/69. 
Todos os bens e rendas de qualquer origem e natureza do sujeito passivo, inclusive os 
gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for 
a data da constituição do ônus ou da cláusula, estão sujeitos a penhora por parte da 
Fazenda Nacional, excetuados, unicamente, os bens e rendas que a lei declara 
absolutamente impenhoráveis. 
São bens absolutamente impenhoráveis aqueles mencionados no art. 649 do Código de 
Processo Civil e não aqueles a que a norma não empregou a expressão 'absolutamente'. 
Apelação improvida". 
(AC nº 56764-PE, Rel. Juiz José Delgado, Rel. para acórdão Juiz Nereu Santos, 2ª 
Turma, julgado em 23.05.95, publ. no DJ de 11.08.95, p. 50506). 
Demais disto, não há nos autos prova da existência de outros bens livres e 
desembaraçados. 
Isto posto, nego provimento à apelação para manter a r. sentença por seus jurídicos 
fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 101.803-AL 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante UNIÃO FEDERAL 
Apelados: ERALDO VIANA BARBOSA DOS REIS E OUTROS 
Advogado: DR. GEORGE SARMENTO LINS (APDOS.) 
EMENTA 

Constitucional e Administrativo. Lei 8.112/90. Art. 81, § 1º. Art. 5º, XXXVI, da CF/88. 
Medida Provisória 1.195/95. 
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- A Medida Provisória 1.195/95, que tornou sem efeito o art. 78, § 1º, da Lei 8.112/90, não 
pode ferir o direito adquirido dos servidores, que pediram  a conversão de 1/3 de férias 
em abono pecuniário antes do advento da referida Medida Provisória . 
- Apelação  e remessa oficial improvidas. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 101.803-AL, em que são 
partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, à unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial,  nos termos 
do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 29 de agosto de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente, em exercício  e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Eraldo Viana Barbosa dos Reis e outros, 
qualificados nos autos, ajuizaram ação ordinária contra a União Federal, que não 
concedeu aos seus servidores  o direito de converterem em abono pecuniário 1/3 de 
férias, que havia sido requerido antes do advento da Medida Provisória nº 1.195/95. 
Sentenciando, ao final, o MM. Juiz a quo julgou procedente o pedido. 
Inconformada, a União Federal interpôs recurso de apelação às fls.  
Subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por força de distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Cuida-se de apelação e remessa 
oficial de sentença que julgou procedente o pedido, garantindo aos servidores a 
conversão de 1/3 de férias em abono pecuniário, requerido administrativamente antes do 
advento da Medida Provisória 1.195/95. 
Compulsando os autos, observo que a v. sentença recorrida não merece reparos. 
A Medida Provisória acima citada tornou sem efeito o art. 78, § 1º, da Lei 8.112/90, que 
garantia ao servidor regido pela referida Lei a conversão de 1/3 de férias em abono 
pecuniário. 
A Constituição Federal, em seu artigo 5º, XXXVI, estabelece o seguinte: 
"Art. 5º - ... 
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;" 
No caso em tela, os servidores haviam requerido administrativamente o direito à 
conversão de 1/3 de férias em abono pecuniário, antes da entrada em vigor da Medida 
Provisória nº 1.195/95, que revogou o art. 78 da Lei 8.112/90; não podendo, dessa forma, 
a citada MP ferir o direito adquirido dos servidores.            
Sem outras considerações por desnecessárias, nego provimento ao apelo e à remessa 
oficial,  para manter a sentença recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 102.199-PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
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Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelada: EUNICE FERREIRA CAMPOS 
Advogados: DRS. JOSÉ DE CARVALHO XAVIER CORREIA E OUTROS (APTE.) E   

MARIA JOSÉ BEZERRA (APDA.) 
EMENTA 

Constitucional. Previdenciário. Pensão. Esposa e companheira. Divisão legítima. 
Dependência econômica. Súmula nº 159 do ex. TFR.  Correção monetária. 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. A mulher legítima e a companheira, dependentes do segurado, devem compartilhar a 
pensão previdenciária, observando-se, assim, o objetivo de tal benefício em garantir a 
subsistência daqueles que dependiam do instituidor. Súmula nº 159 do ex. TFR.  
2. Quanto ao termo a quo da concessão da pensão à ex-companheira, deve observar-se 
a data em que a mesma se habilitou em esfera administrativa para tal benefício. Tal 
direito não pode lhe ser negado  sob o fundamento de que o INSS arcaria duplamente 
com o mesmo benefício, posto que a relação que porventura possa surgir decorrente de 
tal condenação não envolve, nem prejudica a autora, envolvendo apenas a esposa, que 
percebeu a quota integral, e a autarquia-ré que pagou de modo indevido, não sendo, pois, 
a regulamentação de tal obrigação objeto da presente ação.     
3. A Súmula nº 71 - ex.TFR, no que se refere à indexação pelo salário mínimo, não se 
aplica na correção de dívidas posteriores à CF de 88, tendo em vista vedação do art. 7º, 
IV, do mesmo texto constitucional, aplicando-se a Lei nº 6.899/81 desde o vencimento da 
dívida até o advento da Lei nº 8.213/91 e, posteriormente, os índices de correção 
contemporâneos a cada época. 
4. Os juros de mora, quando incidentes em benefícios previdenciários, por serem  tais 
benefícios de natureza alimentar, são devidos desde o débito. Precedentes. 
5. Apelação parcialmente provida.  
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma  do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos,  dar parcial  
provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 24  de setembro 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 da MMª. Juíza monocrática, Drª Nilcéa Maria Barbosa Maggi, que julga 
procedente a ação em favor de Eunice Ferreira Campos, companheira de ex-segurado da 
Previdência Social, já falecido, no sentido de condenar o réu a conceder à autora a 
pensão previdenciária por morte do seu ex-companheiro, desde a época de seu óbito, 
rateando-se a referida pensão entre a autora e a esposa do ex-segurado, nos termos do 
artigo 10, inciso I, do Decreto nº 89.312/84, com a incidência da correção monetária, nos 
termos da Súmula nº 71 do ex. TFR, e, a partir de então, em conformidade com a Lei nº 
6.899/81, bem como a  juros de mora à razão de 1% ao mês a partir do débito, arbitrando, 
por fim, os honorários advocatícios em 5% do valor da causa, atualizado desde a data do 
ajuizamento da ação.  
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A autarquia federal defende em suas razões de recurso: a) que não foi comprovada a 
dependência econômica da autora em relação ao ex-segurado, exigência legal e 
indispensável  à concessão do benefício; b) não deve ser aplicada a Súmula nº 71 do ex. 
TFR, nem tampouco os juros de mora à razão de 1% ao mês; c) considera indevido o 
termo a quo da concessão da pensão, posto que, desde a data do óbito do ex-segurado 
que vem pagando a pensão de modo integral à sua esposa, resultando, assim, a 
sentença em prejuízo para a apelante, forçando-a a pagar duas vezes um mesmo 
benefício, razões pelas quais requer que, não sendo alterado o mérito do decisum, 
conceda-se o direito à pensão apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, bem 
como sejam alterados os critérios de incidência da correção monetária e juros de mora. 
Sem contra-razões.  
É o relatório.  
VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Trata-se de apelação do INSS  contra 
decisão monocrática que  julga procedente  ação no sentido de conceder à autora a 
pensão por morte do ex-segurado, Jurandy Pantaleão Pequeno, dividindo a respectiva 
quota com a esposa, pagando as prestações em atraso a partir da data do óbito,  
corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios à razão de 1% ao mês, e, 
ainda, arbitrando os honorários advocatícios em 5% sobre as prestações em atraso 
devidamente atualizadas. 
Pacífico é o entendimento de que o cônjuge e a companheira podem dividir a pensão 
previdenciária, principalmente quando ambas dependem economicamente do instituidor.  
Conforme provas documentais e testemunhais, a apelada comprovou a sua condição de 
companheira do ex-segurado, nos termos do art. 10 do Decreto 89.312/84, então vigente 
à época do óbito, sendo confirmado, por testemunhas,  que a autora convivia 
maritalmente com o ex-segurado, dedicando-se apenas aos afazeres domésticos, e, 
portanto, dependente economicamente do ex-segurado, não devendo ser a morte do 
segurado, portanto, fator para que a mesma fique sem condições de sobrevivência, e, 
assim não se entender, é violar a mens legis que, taxativamente, prevê o instituto da 
pensão para aqueles que dependiam economicamente do segurado. 
Em tal sentido é o entendimento disposto na Súmula nº 159 do ex. TFR, bem como em 
decisão  da lavra do Exmo. Juiz Ridalvo Costa, como Relator em Apelação Cível nº 
0511038-6/91-PE, abaixo transcritos: 
"Súmula nº 159 do ex. TFR. É legítima a divisão da pensão previdenciária entre a esposa 
e a companheira, atendidos os requisitos exigidos". 
"Apelação Cível 0511038-6/91/PE, publicado em 17/01/92. 
EMENTA: Previdenciário. Pensão. Existência de esposa e de companheira. Dependência 
econômica. 
Se tanto a mulher legítima como a companheira de longo tempo dependiam do segurado, 
deve ser partilhada a pensão deixada por ele, nos termos da Súmula nº 159 do ex. TFR, 
ainda que os proventos sejam modestos. 
Relator: Juiz Ridalvo Costa. 
Decisâo: unânime".    
Quanto ao termo a quo da concessão da pensão à autora, é de se observar a data em 
que a mesma se habilitou administrativamente, posto que só consta, nos autos, a data do 
indeferimento na orbe administrativa, vale dizer, 19.09.86. 
O argumento defendido pelo recorrente de que tal termo deveria ser a data do trânsito em 
julgado da presente decisão não merece acolhida, posto que não é o fato do INSS ter 
pago, indevidamente, a pensão, razão para se excluir da apelada o direito às parcelas 
desde que se fizeram devidas. Logicamente que a presente condenação fará surgir nova 
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relação jurídica entre a autarquia e a esposa do segurado, relação esta que não se 
apresenta como objeto da presente ação.  
Quanto à condenação da incidência da correção monetária, a jurisprudência vem se 
firmando no sentido de, na espécie,  atualizar a dívida utilizando-se como indexadores 
inflacionários os mesmos trazidos pela Lei nº 6.899/81, porque específica para 
atualização dos débitos oriundos de decisão judicial. Nos termos do art. 1º,  a correção 
incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e 
honorários advocatícios. 
Cumpre observar que na ausência da publicação dos índices da Lei nº 6.899/91 é 
utilizado como indexador o IPC, Índice de Preços ao Consumidor. Neste sentido 
Embargos de Divergência no REsp. 44.317-8/SP. Rel. Min. José de Jesus Filho: 
"Embargos de Divergência. IPC. É devida a incidência do IPC nos débitos judiciais. 
Embargos de Divergência recebidos. STJ.25.05.95". 
É uníssona a jurisprudência no Egrégio STJ no sentido de que é correta a inclusão, nos 
cálculos de liquidação, dos índices correspondentes à inflação ocorrida nos meses de 
janeiro de l989 (70,28%), março (84,32%), abril (44,18%), maio de l990 (7,87%) e 
fevereiro de l991 (21,87%), devendo-se acrecentar que somente  utilizando-se o IPC (que 
reflete a real inflação dos respectivos períodos), poder-se-á atualizar o valor devido. 
(REsp. 33.450-4 SP - Rel. Min. José de Jesus Filho;  REsp 25.952-0-SSPS - Theotônio 
Negrão, 26ª edição, nota ao art. 1º da Lei 6.899/81, fls. 1366). 
É de se observar que o Egrégio STJ uniformizou jurisprudência, em Corte Especial, para 
fixar o índice referente a janeiro/89 em 42,72% (RSTJ 22/164, 28/227, 29/528, 31/57;  
ressaltando, contudo, tal entendimento, quando se tratar de dívida de caráter alimentar, 
quando a correção deve ser plena, integral, e, neste caso, o percentual é de 70,28%. 
REsp 21.040-2-SP. RSTJ  34/470; REsp 14.757-SP DJU 03.02.92. 
A  Súmula nº 71 do extinto TFR não pode mais servir de base para atualização de dívidas 
constituídas após a promulgação da Constituição, pois esta, em seu art. 7º, IV, nega a 
vinculação do salário mínimo para qualquer fim, razão pela qual deve-se observar os 
critérios estabelecidos pela  Lei 6.899/81, excetuando-se o termo inicial, que não deve ser 
a partir do ajuizamento da ação,  mas da data do vencimento da dívida, em consonância 
com o entendimento de que a correção monetária não corresponde a um plus ao valor 
solicitado, mas apenas uma atualização da dívida, aplicando-se, então, a referida lei   até 
o advento da Lei nº 8.213/91  e, posteriormente, os índices de correção contemporâneos 
a cada época. 
Por ser o débito de benefício previdenciário de natureza alimentar, os juros de mora 
devem  incidir à taxa de 1% ao mês, desde a data do débito, conforme precedentes deste 
Tribunal: 
"AC nº 19973-PE 
EMENTA: Previdenciário. Juros de mora. Pagamento de diferenças. Termo inicial. 
Liqüidação de sentença. Cálculo do contador. 
- Os juros de mora incidentes sobre os benefícios não obedecem à regra geral do Código 
Civil. 
- Cuidando-se de prestação de natureza alimentar, devem os juros de mora ser contados 
a partir do momento em que as parcelas se tornaram devidas, a exemplo do que dispunha 
a Súmula nº 71 do extinto TFR, em relação à correção monetária. 
- Apelo improvido. Decisão unânime. 
Relator: Juiz Manoel Erhardt". 
"AC nº 32812-PE 
EMENTA: Processual Civil. Previdenciário. Juros de mora. Termo inicial. 
1 - Os juros de mora, em se tratando de benefício previdenciário, constituem exceção à 
regra contida no § 2º do art. 1.536 da Lei Civil. São devidos desde o débito. 
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2 - O benefício previdenciário é de natureza alimentar. 
3 - Apelação a que se nega provimento. 
Decisão: unânime. 
Relator: Juiz José Delgado". 
Ante o exposto, dou parcial provimento  à apelação  do INSS, no sentido de que não seja 
utilizado o salário mínimo como índice de correção monetária, atualizando-se, entretanto, 
a dívida desde o seu vencimento, conforme os índices já discriminados.  
É o meu voto 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 868-CE 

Relator: O  SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: A JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelado: DOUGLAS ROCHA RIBEIRO 
Advogada: DRA. MARIA VANILDE REBOUÇAS MACHADO (APDO.) 
EMENTA 

Processual Penal. Ausência de citação do réu. Pena. Inobservância do critério trifásico. 
Ausência de motivação quanto à valoração da prova. Nulidade absoluta do processo. 
A falta da citação do réu para se ver processar configura nulidade absoluta. 
A fixação da pena acima do mínimo legal sem observância do critério trifásico e ainda 
sem qualquer motivação, fazendo apenas vaga referência à reincidência e aos maus 
antecedentes do réu, acarreta a nulidade da sentença.  
Precedentes do egrégio STF. 
Nulidade do processo a partir da citação. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, conhecer da apelação para anular o processo a partir da citação, nos 
termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 22 de agosto de 1996 (data do julgamento).  
                                                                 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA:  Edmundo Rocha Ribeiro foi denunciado como 
incurso nas penas dos arts. 171, § 3º, e 304, c/c o art. 7l, todos do Código Penal vigente. 
A conduta delituosa foi assim narrada na peça exordial: 
"No dia 15.07.9l, o acusado foi flagrado no interior da Caixa Econômica Federal de Sobral, 
quando já tinha assinado uma Guia de Retirada do valor de Cr$l.500.000,00 (hum milhão 
e quinhentos mil cruzeiros) da conta nº 94.964.l (fls. l6), cuja conta de poupança fora 
aberta pelo mesmo em nome de Douglas Rocha Ribeiro, no dia 12.07.9l, inicialmente com 
a importância de Cr$ l00.000,00 (cem mil cruzeiros), para, logo em seguida, no mesmo 
dia, depositar mais Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros). 
Ambos os depósitos foram feitos com cheque do Banco do Brasil de Anápolis/GO (fls. l3), 
e ainda na mesma data, o acusado foi ao setor de aplicação, e dizendo que tinha feito os 
depósitos em dinheiro, aplicou a quantia de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros) 
no Fundo Azul. 
Todavia, a Caixa Econômica Federal de Sobral, por informação de Fortaleza, fora 
cientificada que Douglas  Rocha Ribeiro já tinha aplicado golpe idêntico contra a 
instituição financeira, cujo modus operandi era fazer o depósito em cheque, aplicar em 
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seguida o valor no mercado financeiro, dizendo para o funcionário que o depósito tinha 
sido em dinheiro, e logo no dia seguinte sacar a importância; fatos ocorridos na Agência 
Iracema desta Capital, no valor de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros),  quando  
utilizou  cheque do Banco do Brasil, Agência Maracanã/GO, e havia tentado a mesma 
fraude na Agência da Caixa Econômica de Juazeiro do Norte, esta no valor de Cr$ 
4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros). 
Na ocasião do flagrante, o acusado portava dois CPFs com os nomes de Douglas  Rocha 
Ribeiro e Edmundo  Rocha Ribeiro, com a mesma data de nascimento, e identidade civil 
em nome de Douglas (fls .l2) e vários talões de cheques do Banco do Brasil de 
Anápolis/GO e Tianguá, em nome de Edmundo da Rocha Ribeiro, e outros com o carimbo 
do mercadinho Ceará e mercadinho Piacril anulando o nome de Edmundo. 
Alega o acusado que Douglas é seu irmão gêmeo. 
A informação técnica do chefe do Serviço de Identificação do SR/CE dirime a questão, 
dizendo que as impressões digitais apostas na identidade de Douglas  Rocha Ribeiro (fls. 
l2) e na Individual Datiloscópia, material padrão (fls. 35), são idênticas, o que comprova 
serem Douglas e Edmundo a mesma pessoa (fls. 63). 
Com o nome de Douglas  Rocha Ribeiro, o acusado registra antecedentes criminais no 
Estado do Piauí, por crime de estelionato, com dois inquéritos (fls.58)". 
Em seu interrogatório, o acusado alegou que o fato delituoso a ele imputado foi, na 
verdade, praticado por seu irmão gêmeo Douglas Rocha Ribeiro. 
O MPF, entendendo que Douglas e Edmundo seriam a mesma pessoa, sendo Edmundo 
nome suposto, requereu que a autuação fosse retificada, com a inclusão do nome de 
Douglas, em substituição a Edmundo, no rol dos processados pela Justiça Federal. 
Esclareceu o Parquet, no entanto, que não se tratava de "aditamento, até porque Douglas  
Rocha Ribeiro faz parte da denúncia como um dos nomes usados por Edmundo  Rocha 
Ribeiro, só que ao término do processo, sabe-se que Edmundo é nome falso de Douglas" 
(fls. 21). 
Peticionando às fls. 211, o denunciado Edmundo  Rocha Ribeiro ratificou o fato de ser 
irmão de Douglas, a quem imputa a prática dos fatos descritos na denúncia, juntando farta 
documentação, inclusive a certidão de nascimento de Douglas (fls. 219). 
Em face dos documentos apresentados, o MM. Juiz Federal excluiu da lide penal o 
acusado Edmundo (fls. 229) e sem que tivesse havido aditamento à denúncia com 
relação a Douglas  Rocha Ribeiro, foi o mesmo condenado à pena de 02 (dois) anos e 02 
(dois) meses de reclusão e multa. 
Inconformado com a pena imposta ao réu, o Ministério Público apela, pedindo que seja 
considerada, no cálculo da pena, a majorante do § 3º do art. l7l do CP. 
Sem contra-razões, subiram os autos a este egrégio Tribunal, cabendo-me por 
distribuição. 
Por solicitação do órgão ministerial, foi nomeado defensor dativo ao réu que, então, 
ofereceu suas contra-razões. 
Nesta Superior Instância, o mesmo órgão ministerial opinou pelo conhecimento e 
provimento do apelo. 
Pedi revisão. 
É o relatório. 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O Ministério Público havia denunciado de 
Edmundo Rocha Ribeiro como incurso nas sanções dos arts. 171, § 3º, e 304, c/c o art. 
71 do CPB. 
Tanto no procedimento inquisitorial como na instrução judicial, insistiu o denunciado na 
alegação de que o crime fora cometido por seu irmão gêmeo, Douglas Rocha Ribeiro. 
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O Parquet, no entanto, entendendo tratar-se de uma só pessoa (Douglas e Edmundo), 
não aditou a denúncia, requerendo, apenas, que o nome de Douglas fosse incluído na 
autuação. 
O MM. Juiz Federal, ao final da instrução, considerando que Douglas e Edmundo eram de 
fato duas pessoas e que a conduta delituosa fora praticada por Douglas, excluiu Edmundo 
da lide, e, sem que tivesse havido aditamento da denúncia, condenou Douglas. 
Registro, inicialmente, que tenho dúvida quanto à existência dos gêmeos. 
No entanto, se a sentença considerou que eram duas pessoas, jamais poderia condenar 
quem não foi parte na lide, sob pena de nulidade absoluta do processo - CPP art. 564, 
incisos "a" e "e". 
No caso, quem foi denunciado, citado e processado foi Edmundo e não Douglas, este 
apenas condenado ao final, sem que tivesse havido o aditamento à denúncia. Mesmo a 
se considerar que a denúncia fora dirigida contra Douglas, ou seja, que a acusação fora 
manejada contra a pessoa certa, mas com nome errado, o verdadeiro autor do delito não 
teria sido citado, acarretando, de qualquer forma, a nulidade da sentença, como observa 
Mirabete: 
"Também acarreta nulidade a falta da citação do réu para se ver processar (letra "e", 1ª 
parte). Não pode o réu defender-se se não se lhe dá conhecimento da acusação contra 
ele intentada, permitindo-lhe integrar a relação processual de forma regular (itens 13.1.1 a 
13.1.7). A falta de citação, que deve obedecer ao disposto nos artigos 531 e ss., está 
equiparada à ausência de formalidades que constituem elementos essenciais do ato, e 
ambas configuram nulidade absoluta por não se ter completado o actium trium 
personarum. 
Demais disto, a sentença fixou a pena acima do mínimo legal, sem observância do critério 
trifásico, e, ainda, sem qualquer motivação, fazendo apenas vaga referência à 
reincidência e aos maus antecedentes do réu (fls. 262). Como observam Ada Pellegrini, 
Scarance e Antônio Magalhães, o "Supremo Tribunal Federal vem anulando sentenças 
que não seguiram o critério trifásico da lei: RTJ 117/589, 118/483, RT 606/420, 607/396, 
Lex Jur. SRF 91/360. Mesma orientação encontra-se também no Tribunal de Justiça de 
São Paulo: RJTJSP, Lex, v. 109/402, 117/455, 118/526. (In As Nulidades no Processo 
Penal, 2ª ed., p. 164). 
E mais: 
"A orientação jurisprudencial é de que, se aplicada pena acima do mínimo, seja de multa, 
seja privativa, haverá nulidade se o acréscimo não for devidamente justificado: RHC 
64.947-5-MS, 22.5.87, 1ª Turma STF, DJU 19.6.87, p. 12.450. Ainda: STF-HC, 58986-3-
DF, 59.154-0-ES; 64.410-4-MG; 64.500-3-SP; 64786-3-MT; RHC 64.947-5-MS: RE 
114.783-1-MA" (ob. citada p. 166). 
Registre-se, ainda, que a sentença não traz qualquer fundamento quanto à valoração das 
provas existentes contra Douglas, padecendo, outrossim, de insanável vício de 
motivação. 
Com essas considerações, conheço da apelação para anular o processo a partir da 
citação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.271-PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: FRANK ATTAH (RÉU PRESO) 
Apelada: JUSTIÇA PUBLICA 
Advogada: DRA. SANDRA MARY TENÓRIO GODÓI SOARES (APTE.) 
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EMENTA 

Penal. Entorpecentes. Tráfico internacional. Testemunho de policial. Lei 6.368/76, arts. 12 
e 18, I. Pena pecuniária. Art. 49 do CPB. 
I. Exsurgindo do conjunto probatório ter sido o réu preso em flagrante quando prestes a 
embarcar para a Europa levando consigo razoável quantidade de cocaína (5,60 Kg.), 
identificados restam, na hipótese, os essentialia delicti, nexos de causalidade objetiva 
(materialidade) e subjetiva (dolo), a autorizarem encontrado perfeito o tipo penal descrito 
no art. 12 da Lei 6.368/76, a ensejar, inclusive, que na aplicação da pena incida o 
gravame de que cuida o art. 18, I, do referido diploma legal;  
II. Tendo todo o cidadão, em seu favor, a presunção de honestidade, o simples fato de ser 
o depoente policial não basta ao reconhecimento de inidoneidade de seu testemunho; 
III. Devendo a pena de multa ser aplicada no mínimo de 10 (dez) e no máximo de 360 
(trezentos e sessenta) dias-multa, exclui-se da sentença, no tocante à pena pecuniária, a 
expressão "PENA BASE" para, atendendo à vontade do Julgador monocrático na fixação 
de tal pena, manter-se a sentença também quanto à condenação do apelante em 135 
(cento e trinta e cinco) dias-multa, calculado um dia-multa em 1/10 do salário mínimo 
vigente ao tempo do fato, atualizado monetariamente; 
IV. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade de votos, negar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado.  
Recife, 21 de maio de 1996 (data de julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO  

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Frank Attah, natural de Kumasi, Ghana, 
mecânico de profissão, cujo endereço se encontra em Kumasi, Ghana, N.A., 138, por 
advogada devidamente constituída, apela da sentença de fls. 137 a 149, da lavra da MM. 
Juiza Edwiges C. C. Rocha Wanderley, Juíza Substituta da 7ª Vara Federal em 
Pernambuco, no exercício pleno da referida Vara, que restou por condenar o apelante 
pela prática do crime capitulado no art. 12 da Lei 6.368/76 na pena básica de 04 (quatro) 
anos de reclusão, pena esta que, sendo majorada de um meio por força do art. 18 do 
mesmo diploma legal acima referido, restou em definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, 
devendo a mesma ser cumprida em sua integralidade em regime fechado, conforme o 
disposto na Lei 8.072/90, art. 2°, parágrafo 1°, aplicando-se-lhe, ainda, a pena pecuniária 
de 90 (noventa) dias multas, aumentando-se a mesma da metade para em definitiva fixá-
la em 135 dias, calculado o dia multa em um décimo (1/10) do salário mínimo vigente ao 
tempo do fato, atualizado monetariamente.  
Em suas razões de apelo, alega sua inocência, pois, no seu entender, a imputação que 
lhe é feita na peça exordial é fruto "simplesmente de ordem de testemunhas, e que, se 
frise, fornecida e personificada pela autoridade policial, e outra, pertencente a um órgão 
auxiliar de transportes aéreos, chamada como reforço".  
Nas razões do contra-apelo, o MPF sustenta que "o fato em que se funda a denúncia, 
dentro do conteúdo instrutório dos autos, está plenamente provado. Para isto, devem ser 
considerados o laudo definitivo, com a identificação das substâncias, o próprio 
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depoimento do réu, que justifica plenamente, o trabalho policial desenvolvido e ainda o 
afirmado pelas testemunhas".  
Em seu parecer, o Exmo. Sr. Procurador Regional Federal, às fls. 176 a 181, sustenta que 
a sentença recorrida deve ser mantida no tocante à condenação do apelante na pena 
restritiva de liberdade, por entender que o conjunto probatório autoriza a identificar a 
autoria e a materialidade e, igualmente, confirma, a presença do dolo. No tocante à pena 
de multa, pede sua reforma, para proceder-se seu acertamento, vez que, no seu 
entender, não se aplica à hipótese o método trifásico utilizado para o cálculo da pena 
definitiva privativa de liberdade.  
Os presentes autos, que me couberam por atribuição, seguiram para o Revisor.  
É o relatório. 
VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator):  Historia a denúncia que aos 12 de 
novembro de 1994, no Aeroporto Internacional dos Guararapes, durante a fiscalização do 
vôo internacional TAP 366, com destino a Lisboa, o apelado Frank Attah, natural de 
Ghana, e portador dos bilhetes aéreos apreendidos às fls. 08/10, com destino um para 
Lisboa e o outro para Dakar, em meio as suas bagagens, quando vistoriadas, foram 
encontradas 07 (sete) latas com rótulos de doces de ameixas, abacaxi e atum, sendo que 
todas elas se encontravam recheadas de cocaína, pesando ao todo 5,60 Kg. (cinco quilos 
e sessenta gramas), confome os testes realizados e o próprio narcoteste, tendo o apelado 
sido preso em flagrante delito.  
É o próprio apelado que afirma que todas as despesas realizadas no Brasil, bem como na 
compra das passagens aéreas e terrestres, foram financidas pelo seu contato na África, 
no caso, Sunday Iwouzor, que lhe confiou, em espécie, US$ 1.500,00 (hum mil e 
quinhentos dólares) e com quem, quando de volta à África, iria negociar a cocaína 
apreendida em seu poder, dele apelante.  
Restou o apelante incurso, na referida exordial, nas penas dos arts. 12 e 18, I, da Lei 
6.368/76. Tanto das testemunhas ouvidas perante a autoridade policial, fls. 05 a 09, como 
do auto de apresentação e apreensão, fls. 11 a 13, do laudo de exame de constatação, 
fls. 14 a 16, como das cópias do passaporte do apelante, do laudo de exame realizado na 
substância apreendida (tóxico), das declarações prestadas pelo apelante, quer de quando 
de sua prisão em flagrante, quer em juízo, como do depoimento prestado pelas 
testemunhas em juízo, imperioso chegar-se à conclusão que o apelante, alienígena, e em 
quando se preparando para viajar para o exterior, teve encontrados em meio a suas 
bagagens 5,60 Kg. (cinco quilos e sessenta gramas) de cocaína a serem negociadas na 
África com o seu contato, Sunday Iwouzor, sendo de ressaltar que o apelante afirma 
pessoamente em juízo não ser viciado no uso de tal elemento tóxico, identificando-se, no 
caso, de modo insofismável, a autoria e a materialidade.  
É que, ao lado do nexo de causalidade objetiva, exsurge do modus procedendi do 
apelante, também, como elemento essencial à perfeição do crime (importar ou exportar 
substância entorpecente - Lei 6.368/76, art. 12), o nexo de causalidade subjetiva, 
corporificado no dolo com que se houve o apelante em tal conduta.  É como textualmente 
se observa na sentença recorrida, às fls. 142 e 145: "... naquilo que interessa para 
demonstrar a identidade física entre as ditas 'conservas' trazidas com o réu, que as 
transportava para o exterior, e a substância entrorpecente (COCAÍNA) atestada pelo 
laudo definitivo de fls. 37/39. 
Enfim, neste ponto, é de todo inegável que as declarações do réu (fls. 59/66) afloram em 
perfeita sintonia com o conjunto da prova produzida nos autos. A começar pela evidência 
de que no tráfico ilícito de entorpecente o interesse em jogo envolve muito dinheiro e o 
motivo imediato do traficante é sempre a avidez pelo 'ganho fácil e seguro', já por aí, não 
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é possível acreditar-se nessa insólita 'generosidade' dispensada ao réu pelo curiosíssimo 
'Patrocinador' da sua viagem ao Brasil, uma empreitada de tamanho custo financeiro, 
envolvendo gastos com viagens internacionais, diárias de hotéis, promessas de ajuda 
financeira etc. e, ainda, um percurso aéreo e terrestre com rotas entrecortadas e 
injustificáveis para uma mera 'viagem de coleta de preços de sapatos' (objetivo declarado 
pelo réu, quanto à sua vinda ao Brasil), além do sintomático e expressivo 'encontro' do réu 
com o 'desconhecido personagem' que lhe entregou a 'encomenda' na Praça da 
República, em São Paulo, bem como, o fato de ter sido logo no dia seguinte ao da sua 
chegada ao Brasil a ocorrência desse 'encontro' e recebimento da 'encomenda', 
denotando ser este o seu principal e verdadeiro objetivo, tudo sob o controle do 'generoso 
patocinador' da viagem (Sunday Iwouzor, ou quem seja o outro agente do crime), enfim, 
todas estas circunstâncias e mais outras que podem ser extraídas dos autos, em tudo e 
por tudo, conduzem a esta induvidosa conclusão: as artificiosas 'latas de conservas' que o 
réu trazia consigo e transportava para a Europa e/ou África, contendo a substância 
entorpecente, não são outras coisas senão o 'fruto' da sua 'pesquisa de preços de 
sapatos' desde sempre o réu tendo pleno conhecimento da verdadeira finalidade da sua 
viagem ao Brasil e o tempo todo estando bem ciente do fato de trazer consigo e 
transportar, para o exterior, a droga encontrada em seu poder".  
Irreparável a sentença recorrida em tal conclusão, como igualmente irreparável se 
apresenta no quanto da pena privativa de liberdade aplicada ao apelante, quando, na 
verdade, é de constatar-se ter a digna Magistrada se havido com parcimônia ao fixar 
como pena definitiva a de 06 anos de reclusão em um crime cuja pena cominada, no seu 
máximo, vá até 15 anos.  
Atendendo, no entanto, que, conforme o estabelecido no art. 49 do Código Penal, a pena 
de multa será fixada, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) 
dias-multa, deixando assim a concluir que em relação à pena pecuniária não se aplicará o 
chamado método trifásico estabelecido para a pena privativa de liberdade, excluo da 
sentença, no tocante à pena de multa, a expressão 'PENA BASE' para, atendendo à 
vontade expressa do Julgador monocrático ao aplicar referida sanção, manter como tal a 
de 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa (quantitativo estabelecido dentro dos limites do 
art. 49 do CPB) aplicados ao apelante, calculando-se o dia-multa, como determinou o 
decisum recorrido, em 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, 
atualizado monetariamente.  
Mantendo, pois, a sentença em todos os seus termos, nego provimento à apelação.  
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.273-PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: IZAURA BEZERRA DE SOUZA 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogada: DRA. MARTA MARIA CARNEIRO DE A. BEZERRA (APTE.) 
EMENTA 

Penal. Troca de fotografia em carteira de identidade verdadeira. Réu pobre. Pena de 
multa. Custas. 
Crime de falsa identidade (CP, art. 307) e não o de uso de documento alheio (art. 308). 
Pagamento de custas processuais. Impossibilidade. Revogação dos art. 804 do CPP e 12 
da Lei nº 1.060/50 pelo art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88. 
Substituição da pena de detenção pela de multa. Réu pobre. Inviabilidade. Inocuidade da 
medida em se tratando de condenado insolvente. 
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Apelação parcialmente provida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, 
que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 15 de agosto de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA:  Izaura Bezerra de Souza foi denunciada pelo 
Ministério Público Federal como incursa nas penas do art. 171, c/c o art. 14, ambos do 
Código Penal (tentativa de estelionato), por ter tentado sacar quantia de caderneta de 
poupança da CEF, cuja titular era sua genitora, já falecida. 
O fato foi assim narrado na exordial: 
"Segundo consta do anexo inquérito policial, a denunciada, no dia 23 de novembro de 
1993, compareceu à Agência Guararapes da Caixa Econômica Federal, nesta cidade, 
onde tentou, mediante uso de uma cédula de identidade falsa, sacar os valores 
depositados em caderneta de poupança em nome de Antônia Gomes Cavalcante, sua 
genitora, já falecida, não logrando a consumação do delito por razões estranhas à sua 
vontade. 
A falsificação consistiu no uso da cédula de identidade de sua mãe, à qual superpôs o seu 
retrato, plastificando o documento em seguida". 
O MM. Juiz Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, nos termos do art. 
383 do CPP, atribuiu ao fato descrito na denúncia nova definição jurídica, enquadrando a 
conduta da acusada no art. 308 do CP (uso de documento de identidade alheia), pois que 
o seu agir não resultaria em prejuízo para a instituição financeira nem tampouco para os 
herdeiros da falecida, que, de fato, tinham direito à percepção da quantia depositada. Ao 
final, considerando os bons antecedentes da denunciada e reconhecendo ter havido erro 
de proibição vencível, condenou-a à pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de 
reclusão, a qual foi substituída por multa de 40 (quarenta) dias-multa. 
Inconformada, apela a acusada, alegando, em suma, que não tinha consciência de que 
estaria cometendo qualquer crime. Aduz, por fim, que é pobre na forma da lei, não tendo 
condições de arcar com as custas processuais nem tampouco com a multa a si imposta. 
Oferecidas as contra-razões, subiram os autos a este egrégio Tribunal, cabendo-me por 
distribuição. 
Chamado a se pronunciar, o MPF, através da Procuradoria Regional da República, opinou 
pelo improvimento do apelo. 
Determinei a remessa dos autos à revisão. 
É o relatório. 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A r. sentença de Primeiro Grau, em face do 
princípio da subsidiariedade, entendeu que os fatos aduzidos na inicial penal 
caracterizariam a conduta tipificada no art. 308 do CP,  que dispõe: 
"Art. 308. Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou 
qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, 
documento dessa natureza, próprio ou de terceiro". 
No entanto, na hipótese de troca de fotografia em carteira de identidade verdadeira, já 
decidiu a egrégia Primeira Turma configurar o crime de falsa identidade, tipificado no art. 
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307 do CP, que dispõe: 
"Art. 307. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em 
proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem". 
Destaco o julgamento da ACR nº 123-AL, da qual fui Relator: 
"Ação Penal. Troca de fotografia de carteira de identidade verdadeira e prestação de 
exame vestibular em lugar de outra pessoa. 
Crime de falsa identidade e não o de uso de documento falso. 
Extinção da pretensão punitiva pela prescrição. 
Extensão ao co-réu - art. 580 do CPP. 
Celso Delmanto, em seu Código Penal Anotado, nos comentários ao art. 297, cita 
diversos acórdãos no sentido de que sendo verdadeiro e não forjado o documento de 
identidade, mas apenas adulterado quanto à fotografia, o delito é o do art. 307 (falsa 
identidade) e não o do art. 297 do CP. (TJSP, Ap. 42.804, RT 609/307; Ap. 37877, 
RJTJSP 98/429; Ap. 44.415, RT 612/316, dentre outros). O próprio Delmanto, na mesma 
obra, porém, nas anotações  ao art. 307, cita um julgado. Esse do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, no mesmo sentido: A troca, em documento de identidade subtraído da última, 
da fotografia desta pela sua, configura a falsa identidade do art. 307 e não a falsidade de 
documento do art. 297 (TJSP, Rec. 31.156, RT 603/355-6). 
E ainda: 
Ocorre o delito do art. 307, e não o do art. 304 do CP, se o acusado de posse de 
documento verdadeiro nele coloca a sua própria fotografia, para se fazer passar por outra 
pessoa (TJSP - Rel. Des. Camargo Sampaio - RT 498/286 E RJTJSP 45/387 (Código 
Penal e sua Interpretação nos Tribunais). 
Os fatos narrados na denúncia merecem, pelas razões acima expostas, uma nova 
definição jurídica". 
Afasto-me, por via de conseqüência, da definição jurídica dada pelo órgão de acusação e 
pelo MM. Juiz Federal, concluindo pelo configuração do tipo penal previsto no art. 307 do 
CPB. Como a denúncia contém explicitamente os elementos que autorizam a 
desclassificação, aplica-se o disposto no art. 383 do CPP. 
Passo, agora, a analisar a apelação, já levando em conta a nova definição jurídica dos 
fatos. 
Aduz a apelante em sua peça recursal que desconhecia a ilicitude de sua conduta, 
quando se fez passar por sua genitora, já falecida, a fim de retirar quantia depositada em 
caderneta de poupança, cuja titularidade pertencia a esta última. 
Alega, finalmente, que, por ser pobre na forma da lei, não dispõe de recursos para pagar 
as custas processuais nem tampouco a multa que a si foi imposta. 
Em Juízo, a apelante confessou a prática do fato delituoso, afirmando, inclusive, saber 
que a sua conduta era errada, como bem se pode ver da peça inquisitória que passo a 
transcrever (fls. 47): 
"... que a depoente colou o retrato dela por cima do da mãe, depois plastificou; que foi 
retirar o dinheiro porque havia tentado junto à Assistência Judiciária e lá na Assistência de 
Olinda disseram que só poderia tirar pela Assistência se a poupança fosse de menos de 
dois salários mínimos; que quando foi tirar a poupança ela estava em 404.000,00 
(quatrocentos e quatro mil cruzeiros); que ela depoente trabalha como cabeleireira em 
casa; que embora soubesse ser errado falsificar documento entendia que a Caixa não ia 
entender dessa forma por ela depoente ser filha; que o dinheiro da poupança continua na 
Caixa Econômica; que não tem advogado nem condições de pagar a um profissional..." 
(Grifos nossos). 
A prova testemunhal colhida, além de atestar a materialidade do fato em tela, deixou 
transparecer que a apelante, se não sabia que a sua conduta era típica, ao menos sabia 
que o procedimento utilizado para o saque era errôneo, pois que conhecia o adequado, 
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considerando-o, entretanto, muito vagoroso. 
Do erro de proibição, ou erro sobre a ilicitude do fato, cuida o art. 21 e seu parágrafo 
único do Código Penal, que assim reza: 
"Art. 21. O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se 
inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço. 
Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a 
consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir 
essa consciência." 
Esclarecendo o tema, a Exposição de Motivos da Nova Parte Geral do Código Penal 
assim dispõe: 
"17. É todavia, no tratamento do erro que o princípio nullum crimen sine culpa vai aflorar 
com todo o vigor no direito legislado brasileiro. Com efeito, acolhe o Projeto, nos arts. 20 e 
21, as duas formas básicas de erro construídas pela dogmática alemã: erro sobre 
elementos do tipo (Tatbestandsirrtum) e erro sobre a ilicitude do fato (Vesbotsirrtum). 
Definiu-se a evitabilidde do erro em função da consciência potencial da ilicitude (parágrafo 
único do art. 21), mantendo-se no tocante às discriminantes putativas a tradição brasileira, 
que admite a forma culposa, em sintonia com a denominada "teoria limitada da 
culpabilidade" ('Culpabilidade e a problemática do erro jurídico penal', de Franscisco de 
Assis Toledo, in RT, 517:251)". 
No caso presente, a apelante, dentro das circunstâncias em que se encontrava, poderia 
ter atingido a consciência de que praticava fato ilícito, pois sabia que o seu proceder não 
era correto, como ela própria afirmou em seu interrogatório de fls. 
Nesse aspecto, não vejo o que reformar na douta sentença atacada. 
A alegação de ser "pobre na forma da lei", não podendo arcar com as custas processuais 
nem com o valor da multa que lhe foi imposta, merece, no entanto, análise mais 
percuciente. 
No tocante à condenação nas custas processuais, apesar da ré ser beneficiária da justiça 
gratuita, considerável parcela da doutrina e jurisprudência entende que "a pobreza do 
condenado não impede a condenação nas custas, pois a exeqüibilidade ou não de sua 
cobrança é matéria de execução e nesta deve ser considerada" (Mirabete, Julio, in 
Processo Penal, 2ª ed., p. 727 e RT 541/336). 
No entanto, entendo que com o advento da CF/88, em que o Instituto da Assistência 
Judiciária foi alçado a nível de garantia constitucional (art. 5º, inciso LXXIV), não mais 
prevalece, sob nenhuma hipótese, o comando do art. 804 do CPP, no tocante aos 
financeiramente carentes, sob pena de privá-los do acesso à prestação da tutela 
jurisdicional e à ordem jurídica justa. 
Nem mesmo o art. 12 do diploma específico (Lei nº 1.060/50), que manda suspender a 
exigibilidade da obrigação até que sobrevenha melhoria econômico-financeira, prevalece 
sobre o dispositivo constitucional, enfático quanto à integralidade e à gratuidade da 
assistência jurídica prestada pelo Estado, e "cujo intuito não se compadece com 
disquisições incompatíveis com os valores mais altos que o inspiram e justificam" (RSTJ 
37/298 - CD STJ-7/95). 
Nesse sentido anota Theotonio Negrão: 
"Art. 12: 2. O art. 12 da Lei 1.060/50, que dava o prazo de cinco anos para que se 
cobrassem do assistido judicial as custas (lato sensu), no caso da mudança de sua 
situação financeiro-econômica, não foi recepcionado pelo novo ordenamento 
constitucional. A Constituição de 1988 (art. 5º, inc. LXXIV), diferentemente da Carta de 
1969 (art. 153, § 32), não se reporta à lei infraconstitucional (STJ-6ª Turma, REsp 35.777-
2 SP, Rel. Min. Adhemar Maciel, j. 5.10.93, negaram provimento, v.u.,, DJU 25.10.93, p. 
22.512, 2ª Col., em.). 
(Código de Processo Civil, 26ª ed., p. 792). 
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De qualquer forma, o Regimento de Custas da Justiça Federal (Lei 6.032/74) já continha 
disposição expressa isentando do pagamento de custas "o réu pobre, nos feitos criminais" 
(art. 9º, inciso II). 
No caso, a situação de carência econômica da apelante não foi posta em dúvida. No 
interrogatório, declarou que não tinha condições de contratar advogado, tendo-lhe sido 
nomeado defensor dativo (fls. 47). 
Comprovadamente beneficiária da Assistência Judiciária gratuita, à apelante não pode ser 
imposta a condenação nas custas processuais, razão pela qual não deve, neste aspecto, 
ser mantida a r. sentença. 
No tocante à substituição da pena de detenção pela de multa, deve também ser revista, 
por questões de ordem prática e até mesmo de economia processual. 
É certo que a situação de pobreza do réu não impede a condenação na pena de multa. 
No entanto, entendo que a substituição, no caso, seria inócua, uma vez que a ré é 
insolvente, ou seja, não terá condições de saldar a multa, sem prejuízo dos recursos 
indispensáveis ao sustento próprio ou de seus familiares. 
Proprietária de um único imóvel, onde reside, e, portanto, impenhorável (Lei nº 8.009/90), 
a apelante não poderá arcar com a condenação. Como a conversão em pena privativa de 
liberdade só é cabível para condenados solventes, a condenação na pena de multa, no 
caso, resultaria quase em uma absolvição. 
Com essas considerações, dou parcial provimento à apelação para excluir a condenação 
nas custas processuais e para tornar sem efeito a substituição da pena de detenção pela 
de multa. Em conseqüência, concedo o sursis, pelo prazo de 02 (dois) anos, nas 
condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução, situação que entendo mais benéfica à 
apelante. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.387-PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: MARIA DE LOURDES LOPEZ 
Apelada: JUSTIÇA PUBLICA 
Advogados DRS. JOÃO RODRIGUES DA SILVA E OUTRO (APTE.) 
EMENTA 

Penal. Estelionato. Tentativa de levantamento indevido de PASEP. Sentença 
condenatória (01 ano de reclusão) trânsita em julgado para a acusação. Prescrição da 
pena aplicada retroativamente. Arts. 109, V, e 110, §§ 1° e 2°, do CPB. Aproveitamento 
de tal decisão aos demais co-autores (art. 580 do CPPB). 
I - Sendo a pena privativa de liberdade aplicada em definitivo a de 01 (ano) de reclusão, e 
tendo  decorrido do fato até o recebimento da denúncia mais de 04 (quatro) anos, 
atendendo ter referido decisum transitado em julgado para a acusação, decreta-se a favor 
da apelante a prescrição da pena. 
II. Aplicada aos demais co-réus a mesma pena privativa de liberdade (no seu quantum e 
na sua nautureza) e fundando-se a decisão do presente recurso em motivos de caráter 
impessoal, aproveitará a mesma aos demais có-réus. 
III. 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, à unanimidade de votos, dar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas 
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taquigráficas constantes dos autos, 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: Maria de Lourdes Lopes, brasileira, solteira, 
servidora da Maternidade Professor Bandeira Filho e residente na travessa 4 de março, 
114 - A, Alto do Mandu, nesta cidade do Recife, por advogado devidamente constituído, 
apela da sentença de fls. 324 a 327, da lavra do MM. Juiz Roberto Wanderley Nogueira, 
da 1ª Vara Federal em Pernambuco, que restou por condenar a apelante pela prática do 
crime capitulado no art. 171, caput, do CPB, na pena definitiva de 01 (um) ano de 
reclusão e à pena de multa de 10 (dez) dias-multa, calculado cada dia-multa em um 
salário mínimo vigente à época do fato, concedendo à apelante o sursis, deixando ao 
Juízo Federal das Execuções Penais fixar as condições de tal benefício, inclusive o seu 
tempo de duração.  
Em suas razões de apelo, alega ter sido induzida por terceiros a pleitear o levantamento 
do seu PASEP, não tendo agido por dolo, vez que se trata de pessoa humilde e sem 
qualquer instrução, não tendo, inclusive, participação alguma na falsificação dos 
documentos (sua certidão de casamento) que a habilitaram a tal benefício. Alega, ainda, a 
seu favor sua dificuldade financeira.  
Nas contra-razões de apelo, o MPF observa que, tendo a tentiva delituosa ocorrido em 
31.01.85, com a denúncia recebida em 09.05.91 e a setença transitado em julgado para a 
acusação em 02.05.95, é de reconhecer-se a prescrição da punibilidade, nos termos do 
art. 109, V, c/c o art. 110, §§ 1° e 2°, tudo do CPB. Neste sentido, caminhou o douto 
parecer da Procuradoria Regional Federal.  
É o relatório. 
VOTO  

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Em suas razões de apelo, alega ter 
sido induzida por terceiros a pleitear o levantamento do seu PASEP, não tendo agido por 
dolo, vez que se trata de pessoa humilde e sem qualquer instrução, não tendo, inclusive, 
participação alguma na falsificação dos documentos (sua certidão de casamento) que a 
habilitaram a tal benefício. Alega, ainda, a seu favor sua dificuldade financeira.  
Nas contra-razões de apelo, o MPF observa que, tendo a tentativa delituosa ocorrido em 
31.01.85, com a denúncia recebida em 09.05.91 e a setença transitado em julgado para a 
acusação em 02.05.95, é de reconhecer-se a prescrição da punibilidade, nos termos do 
art. 109, V, c/c o art. 110, §§ 1° e 2°, tudo do CPB. Neste sentido, caminhou o douto 
parecer da Procuradoria Regional Federal.  
Adotando como fundamento de decidir o pronunciamento do nobre Procurador da 
República e, igualmente, o douto parecer da Procuradoria Regional Federal, atendendo 
ter decorrido mais de 04 (quatro) anos do fato para o recebimento da denúncia, decreto a 
favor da apelante a prescrição da pena, e isto retroativamente, com base no disposto nos 
arts. 109, V, e 110, §§ 1° e 2°, do CPB.  
Atendendo ter o decisum recorrido aplicado aos demais co-réus a mesma pena restritiva 
de liberdade, no seu quantum (01 ano) e na sua natureza (reclusão), com base no art. 
580 do CPPB, atendendo o caráter impessoal desta decisão, estendo a todos os demais 
co-réus a mesma.  
É o meu voto. 
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APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.497-SE 

Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelantes: DANIEL BARROS PEREIRA E MARLENE BAZILIO SOUZA 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR. JOSIAS ALVES LEÃO (APTES.) 
EMENTA 

Penal. Estelionato. Fraude à Previdência.  Art. 171, § 3º, do Código Penal. Emendatio 
libelli. Princípio da consunção. Improvimento do recurso. 
1. Aplicação correta do princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, com o juiz 
emprestando aos fatos nova classificação penal (Código de Processo Penal, art. 383). 
2. Cifras, dolosa e indevidamente apropriadas dos cofres previdenciários, mediante 
emprego de documentação apócrifa. Valores que, para os fins penais, não podem ser 
considerados como de pequena monta.  
3. Tipicidade e materialidade das condutas. Absorção do falsum pelo estelionato. Princípio 
da consunção. 
4. Primariedade, bons antecedentes e demais circunstâncias referidas no artigo 59 do 
Código Penal Brasileiro, devidamente aquilatadas ao instante da aplicação da 
reprimenda. 
5. Sentença confirmada. 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 nos autos, que fazem parte integrante do presente julgado.  
Custas, como de lei. 
Recife, 1º de agosto de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Trata-se de ação criminal em que figuraram 
como acusados Daniel Barros Pereira, Marlene Bazilio Souza, Danilo Barros Pereira, 
Josival Lourenço dos Reis e Alda Barros Pereira, todos dados como incursos no art. 312, 
caput, do Código Penal, c/c o art. 29 do mesmo dispositivo legal, capitulação que, nas 
alegações finais, foi retificada para o artigo 171, caput, § 3º, c/c o art. 29 do supracitado 
Código. 
Finda a instrução, o ilustre Juiz singular condenou os réus Daniel Barros Pereira e 
Marlene Bazilio Souza nas sanções do art. 171 do Código Penal Brasileiro, com a 
agravante do § 3º, e com arrimo no art. 386, IV, do CPC; julgou a ação improcedente em 
relação aos acusados Danilo Barros Pereira, Josival Lourenço dos Reis e Alda Barros 
Pereira. 
Nas razões do apelo, suplica-se pela reforma do decreto punitivo, sob o color de que o 
ínfimo prejuízo imposto à Previdência, o arquivamento dos autos no qual se pretendeu 
cobrar dos réus os valores que teriam sido indevidamente recebidos, os bons 
antecedentes e a conduta social dos denunciados, só recomendam a reforma da decisão 
monocrática. 
Contra-razões pela mantença da decisão a quo. 
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O douto presentante do Parquet Federal opinou pela confirmação do julgado recorrido. 
É o relatório. 
VOTO  

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Anoto, ab initio, desmerecer reparos a 
iniciativa da emendatio libelli. 
É pacífico que o réu se defende dos fatos; por outro lado, o juiz não está adstrito à 
capitulação contida na peça acusatória. 
Se constatar que a conduta, tal como descrita na exordial, configura em verdade este e 
não aquele tipo penal, desprezará, nesse ponto, o que se fez encartar na denúncia e dará 
aos fatos a tipificação penal adequada. 
E porque inexistiu qualquer prejuízo para os réus em função da emendatio libelli, torna-se 
desnecessário efetuar qualquer retificação, ou mesmo seguir discorrendo a tal respeito. 
Assentadas essas considerações, estou em que a v. decisão que se pretende reformar 
não merece, data vênia, glosa ou censura. 
Os réus, utilizando-se de meios ardilosos, forjaram documentação falsa para, junto à 
Previdência Social, conseguirem a concessão de benefício de aposentação rural em favor 
de Alda Barros Pereira, genitora de Daniel Barros Pereira, sem que a mesma jamais 
tivesse sido trabalhadora rural. 
Ressalte-se que a beneficiária já era aposentada da Empresa de Correios e Telégrafos e, 
conforme consta da peça acusatória, Daniel era encarregado de receber o benefício 
previdenciário, na condição de procurador de Alda. 
O objetivo ambicionado foi atingido, pois Alda, por vários anos (agosto de 1986 a maio de 
1990), percebeu do INSS benefício ao qual não fazia jus. 
Não bastasse a confirmação das condutas pelos acusados, a prova documental produzida 
nos autos revela, de forma incontroversa, a materialidade e a autoria do delito. 
As condutas ilícitas praticadas pelos réus - crimes-meio - foram absorvidas pelo crime-fim 
- estelionato -, consoante o princípio penal da consunção. 
Era esse o entendimento dominante na jurisprudência do colendo Tribunal Federal de 
Recursos; essa construção pretoriana, por sinal, seguiu sendo prestigiada na 
jurisprudência desta e na de outras v. Instâncias Revisoras. 
Assentadas essas considerações, subscrevo, em relação à conduta dos apelantes e sem 
qualquer reproche, as assertivas consignadas na douta decisão recursada que, a seguir, 
faço transcrever: 
"Para que a conduta descrita no preceito penal seja típica, faz-se mister a concorrência  
dos elementos objetivos e subjetivos do tipo, isto é, além da ação material praticada pelo 
agente, há de se agregar o elemento psíquico, representado pelo dolo ou pela culpa. 
Assim dispõe o Código Penal Brasileiro no parágrafo único do art. 18, que ora se 
transcreve:  
'Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, 
senão quanto o pratica dolosamente'. 
E o crime doloso é definido como aquele em que o agente quer o resultado lesivo ou 
assume o risco de produzi-lo 
......................................................... 
Na hipótese dos autos, os acusados Daniel e Marlene, como representantes do INSS no 
âmbito da Previdência Social Rural, no Município de Itabaiana/SE, providenciaram a 
aposentadoria da genitora do primeiro, a acusada Alda, como se esta houvesse prestado 
serviços como trabalhadora rural, situação comprovadamente inexistente ..." 
Sustenta-se ter sido ínfimo o prejuízo imposto à Previdência; a afirmativa, consigno vênia 
para dissentir, é temerária: é preciso que se tenha em conta o fato de que o pagamento 
(indevido) de muitas das parcelas mensalmente auferidas por Alda, graças à conduta dos 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

ora apelados, ocorreu após a promulgação da Carta de 1988. 
Em tendo sido assim, e mesmo que se tenha em boa nota o fato de que a Previdência 
oficial pagou os benefícios dos rurícolas, durante algum tempo, à razão de R$ 50,00 
(cinqüenta reais) por mês, é só fazer as contas e ver que muito mais do que simples 
centavos foram indevidamente percebidos por Alda, a contar de outubro de 1988 (data da 
promulgação da Carta) até maio de 1990 (época em que o benefício foi suspenso). 
Ainda a esse respeito, faço destacar que, no lúcido opinativo de fls., cogita-se de valores 
da ordem de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), o que, decididamente, e ainda que, 
ad argumentandum, se reduza tal estimativa em 50% (cinqüenta por cento), ainda assim, 
estarão aqueles (refiro-me, de novo, aos valores), longe de configurar "bagatela" ou 
"ninharia", para os fins estritamente penais. 
Tendo em conta essa circunstância, é de rejeitar-se, no particular, as alegações da 
apelação. 
É certo serem os réus primários e de bons antecedentes; mas essas, e as demais 
circunstâncias referidas no artigo 59 da Lei Penal básica, foram, com certeza, tomadas 
em boa nota ao instante da aplicação da reprimenda (ver fls. 415 e 416 do processado). 
Isto posto e à luz do mais constante dos autos, estou em que não merece reforma a r. 
decisão monocrática; e, por isso mesmo, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.504-PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Apelada: SANDRA MARIA GONÇALVES RIBEIRO 
Advogado: DR. NORMAN SAINT JOHN FELLOWS (APDA.) 
EMENTA:   

Penal. Estelionato. Cheque pós-datado. Descaracterização. 
Para a caracterização do estelionato sob a modalidade "fraude no pagamento por meio de 
cheque" é imprescindível que o cheque tenha sido emitido como ordem de pagamento à 
vista e não como garantia de pagamento. Ou seja, se o cheque era pré-datado, não se 
caracteriza o crime. 
Havendo dúvida fundada sobre a circunstância de haver, ou não, o cheque sido emitido 
como garantia de dívida, aplica-se o princípio in dubio pro reo. 
Sentença absolutória que se mantém. 
 
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, 15 de agosto de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: O Ministério Público Federal denunciou de Sandra 
Maria Gonçalves Ribeiro como incursa nas sanções do art. 171, § 2º, inciso VI (fraude no 
pagamento por meio de cheque), pelos fatos assim descritos na inicial penal: 
"No dia 17 de março de 1983, a denunciada emitiu contra o Banco Cidade, agência da rua 
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Estreita do Rosário, Recife, o cheque nº 791371, no valor de CR$ 2.016.016,00 (dois 
milhões, dezesseis mil e dezesseis cruzeiros), conforme se vê às folhas 05, sem 
suficiente provisão de fundos para pagamento de mercadorias adquiridas da Companhia 
Brasileira de Alimentos - COBAL, pelo Superbom Mercado Ltda., CGC nº 1142.846/0001-
29, estabelecido na Rua Monte Castelo nº 15, Moreno. 
Nas declarações de fls. 13 v., a denunciada afirma ter emitido o cheque de sua conta 
particular, bem como recebido as mercadorias. Alegando que havia solicitado sucessivos 
adiamentos para ter condições de cobrir o referido cheque, sendo que no momento não 
dispunha de numerário suficiente para assim proceder, vez que o supermercado de 
propriedade de sua família havia sofrido uma diminuição de vendas, encontrando-se 
doente seu pai, razão pela qual os outros membros da família tiveram de assumir a 
direção do negócio" (fls.02/03). 
O MM. Juiz da 4ª Vara Federal-PE julgou improcedente a denúncia, por haver dúvida se o 
cheque havia sido emitido como "ordem de pagamento à vista" ou como promessa de 
pagamento (cheque pré-datado). 
Irresignado, apelou o MPF, sustentando que o cheque fora emitido como ordem de 
pagamento à vista e com o intuito de fraudar, uma vez que "a  emitente , ao invés de 
proceder ao pagamento com cheque do próprio estabelecimento comercial, permitindo à 
COBAL promover uma execução forçada com possibilidades de êxito, emitiu cheque 
pessoal, certamente por não ter bens garantidores de eventual ação de cobrança judicial 
pela credora" (fls. 166). 
Houve resposta ao recurso. 
Com vista, opinou a douta Procuradoria Regional da República pelo improvimento do 
recurso. 
Pedi revisão. 
É o relatório. 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator):  A apelada foi denunciada como incursa 
nas sanções do art. 171, § 2º, inciso VI, do CPB, que dispõe: 
"Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo 
ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento: 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa. 
§ 1º - (...) 
§ 2º - Nas mesmas penas incorre quem: 
(...) 
VI - emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o 
pagamento". 
Para a caracterização do estelionato sob a modalidade "fraude no pagamento por meio de 
cheque" é imprescindível que o cheque tenha sido emitido como ordem de pagamento à 
vista e não como garantia de pagamento. Ou seja, se o cheque era pré-datado, não se 
caracteriza o crime. 
Nesse sentido, são esclarecedores os escólios de Celso Delmanto: 
"Cheque pós-datado ou pré-datado: Como é emitido em garantia, não configura o crime 
do § 2º, VI, nem o do caput do art. 171 do CP (STF, Pleno, RTJ 110/79; RTJ 108/180). A 
emissão antecipada, para apresentação futura, transforma o cheque em mera garantia de 
dívida (STF, RTJ 101/124; STJ, RHC 613, DJU 6.8.90, p. 7350)". 
"Garantia de dívida: O cheque dado como garantia de dívida está desvirtuado de sua 
função própria e não configura o delito (STF, RT 546/451; RTJ 92/611; Pleno RTJ 91/15; 
TACrSP, julgados 91/190)".  
(Código Penal Comentado, aut. cit., 3ª edição. Editora Renovar, 1991, RJ, pp. 312/313). 
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Posição que vem sendo seguida pela Jurisprudência deste egrégio Tribunal: 
"Penal. Estelionato. Cheque sem provisão de fundos dado como garantia. 
Descaracterização. 
1. Restando provado tenham os cheques encontrados, sem provisão de fundos, sido 
dados em garantia de dívida, desvirtuada resta a sua característica de pagamento à vista 
inexistindo, na hipótese, a perfeição do tipo penal de que cuida o art. 171, VI, do Código 
Penal, à ausência, inclusive, do elemento subjetivo - dolo específico. 
2. Apelação improvida". 
(ACR nº 500349-RN, Rel. Juiz Petrúcio Ferreira, TRF 5ª Região, 2ª Turma, julgado, por 
unanimidade, em 10.09.91, publ. DJ 20.12.91, p. 33076). 
No caso, como ressaltou o parecer ministerial, "não restaram  desfeitas, ao longo da 
instrução, as dúvidas incidentes sobre a função do cheque na operação mercantil descrita 
à denúncia" (fls.196). 
A questão probatória foi bem analisada pelo MM.Juiz singular, a cujos argumentos me 
acosto: 
"Malgrado a evidente divergência na grafia no cheque de fls.08, no que se refere ao nome 
do beneficiário do cheque e à data do mesmo, não foi realizada qualquer perícia 
grafotécnica para comprovar se se tratava, ou não, de cheque pré-datado, ou entregue 
com a data em branco. Verifico, ademais, que o cheque referido só foi apresentado ao 
Banco sacado no dia 30.03.83, o que é mais um indício de que não se tratava de ordem 
de pagamento à vista. Assim, contra a palavra da acusada de que tal cheque era pré-
datado, não existem provas em contrário. 
A própria testemunha arrolada na denúncia e ouvida em Juízo, Jairo Donizete dos Santos 
Cunha (fls.134), não foi capaz de esclarecer a dúvida se era, ou não, cheque pré-datado. 
Ora, o cheque é documento de pagamento à vista, descaracterizando-se quando usado - 
malgrado o costume existente em nosso país - como promessa de pagamento, o que é, a 
final, o cheque pré-datado. 
Tem entendido parte de nossa jurisprudência que cabe ao emitente comprovar o desvio 
da finalidade do cheque, quando emitido como garantia de pagamento ou pré-datado. 
Contudo, entendo que havendo séria dúvida sobre essa circunstância de haver, ou não, o 
cheque sido emitido como garantia de pagamento futuro, dentro de certo prazo 
combinado pelas partes, é mais prudente a absolvição do réu, pois, no caso, aplica-se o 
antiquíssimo e salutar princípio in dubio pro reo" -  (fls. 157). 
Nada a reformar na  r. sentença, que se mantém por seus próprios fundamentos. 
Nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.515-PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: MARIA DO CARMO ANDRADE 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR. ALEXANDRE TRINDADE (APTE.) 
EMENTA 

Penal. Falso testemunho. Advogado. 
Apelação interposta por advogado condenado como partícipe no crime de falso 
testemunho - CP, art. 342. 
O crime do art. 342 do CP é delito de "mão própria", em regra personalíssimo, onde 
somente o agente mencionado no tipo (a testemunha) pode realizar o ato executório. 
Em relação à participação em crime de falso testemunho, "a lei seccionou a unidade 
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fática, contemplando tipos distintos para o autor intelectual ou partícipe e para o autor 
material. Enquanto este, no caso, a testemunha, responderá pelo crime do art. 342, o 
partícipe, no caso, o advogado, responderá pelo tipo previsto no art. 343 do CP. 
Ainda que haja instigação do advogado, se a súplica não for acompanhada de "dinheiro 
ou qualquer outra vantagem" a conduta é atípica, conquanto imoral e censurável. 
Denúncia que não contém  explícita ou implicitamente elementos que autorizem a 
desclassificação, não se referindo, em qualquer momento, ao fato da apelante ter 
oferecido dinheiro ou qualquer outra vantagem para que a testemunha faltasse com a 
verdade. 
Provimento da apelação para julgar improcedente a denúncia. 
 
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, 15 de agosto de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Cuida-se de apelação criminal interposta pela 
advogada Maria do Carmo Andrade contra sentença do MM. Juiz Federal da 5ª Vara de 
Pemambuco, que a condenou à pena de 1 (um) ano e seis meses de reclusão, em regime 
aberto, e multa, pela prática do crime previsto no art. 342, c/c o art. 29 do CPB. 
O fato típico imputado à recorrente foi o de haver instigado testemunha a fazer afirmação 
falsa perante a 5ª JCJ, em processo trabalhista por ela patrocinado. 
As razões do recurso sustentam, resumidamente, a inexistência de crime, pugnando pela 
absolvição da apelante. 
Com a resposta, subiram os autos, vindo-me conclusos por distribuição. 
Com vista, opinou a douta Procuradoria Regional da República pelo improvimento do 
recurso, em judicioso parecer da lavra do Dr. Eduardo Antônio Dantas Nobre, e que 
restou assim ementado: 
"Falso testemunho. Concurso de pessoas. Participação. Instigação. Advogado. 
1. O falso testemunho, sendo delito de mão própria, é, em regra, personalíssimo, 
afastando, portanto, o concurso de pessoas. 
2. Todavia, doutrina e jurisprudência admitem que o estranho, valendo-se de instigação, 
provoque no agente (testemunha) a vontade de praticar a infração. 
3. O advogado, quando orienta a testemunha a falsear a verdade para obter resultado 
exitoso em ação por ele patrocinada, ao invés de ministrar uma orientação inocente, 
enseja o surgimento de antecedente causal da conduta típica do falso testemunho. 
4. Parecer contrário ao provimento do apelo". 
Pedi revisão. 
É o relatório. 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: A apelante foi denunciada como incursa nas 
sanções do art. 342, c/c o art. 29 do CPB, que dispõem, respectivamente: 
"Art. 342. Fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, 
tradutor ou intérprete em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral: 
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 
Art. 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este 
cominadas, na medida de sua culpabilidade". 
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A questão a ser decidida por esta egrégia Turma e que abarca posicionamentos os mais 
díspares, tanto na doutrina como na jurisprudência, refere-se à possibilidade ou não do 
advogado ser co-autor ou partícipe no crime de falso testemunho. 
Inicialmente, é preciso diferenciar a co-autoria da participação. Valho-me dos escólios do 
mestre Cernicchiaro, em seu Código Penal - Parte Geral, São Paulo, IOB, 1985, MOD.2, 
pp. 23/24:  
"a) o "autor" pratica o ato de execução (típico); 
b) o "co-autor" pratica o ato de execução (típico) ou concorre para alguém praticá-lo; 
c) o "partícipe" não pratica o ato de execução (típico), nem concorre para alguém praticá-
lo (ato de execução). 
"Ato de execução", na espécie, é a prática da conduta descrita no tipo (não compreende, 
pensando-se no iter criminis, nem a cogitação, nem a preparação). 
A diferença entre o "co-autor" e o "partícipe" reside na forma de concorrer para o crime. 
Se alguém sugerir a outrem a prática do delito e somente o segundo promover a 
execução, o primeiro será partícipe, mas não atuará como co-autor. Para que isso 
acontecesse, necessário seria realizar também ato executório".  
Com relação à co-autoria, parece não haver dúvida: o delito é de "mão própria", em regra 
personalíssimo, onde somente o agente mencionado no tipo (a testemunha) pode realizar 
o ato executório. 
A jurisprudência tradicional do egrégio STF, no entanto, vem admitindo, em tese, a 
participação do advogado, sob as formas de instigação e auxílio. (RTJ 110/440, 112/126, 
117/877 e RT 541/451, 587/434). 
É curial que se alguém influencia a testemunha a fazer afirmação falsa, negar ou calar a 
verdade, participa do fato praticado por ela, quer seja o advogado ou qualquer pessoa. 
No entanto, em relação ao falso testemunho, a lei seccionou a unidade fática, 
contemplando tipos distintos para o autor intelectual ou partícipe e para o autor material. 
Enquanto este, no caso a testemunha, responderá pelo crime do art. 342, o partícipe, no 
caso, o advogado, responderá pelo tipo previsto no art. 343 do CP, que dispõe: 
"Dar, oferecer, ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, 
tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em 
depoimento, perícia, tradução ou interpretação, ainda que a oferta ou promessa não seja 
aceita: 
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa". 
Do mestre Celso Delmanto, em seu célebre Código Penal Anotado, destaco: 
"Concurso de pessoas: É questão muito discutida a possibilidade de existir ou não 
participação ou co-autoria no crime do art. 342. Para uma corrente, pode haver 
codelinqüência, nos termos do art. 29 do CP. Já para outra, é delito de "mão própria", que 
só pode ser cometido por testemunha, perito ou intérprete, não admitindo participação. 
Esta última corrente tem forte e decisivo argumento no art. 343 do CP, que pune quem 
suborna aquelas pessoas, não se concebendo que acabe punido com iguais penas quem 
só pediu, sem subornar. É a posição que consideramos mais acertada". 
(Ob. citada, 3ª ed, p. 526). 
Em conclusão, entendo que, ainda que haja instigação do advogado, se a súplica não for 
acompanhada de "dinheiro ou qualquer outra vantagem" a conduta é atípica, conquanto 
imoral e censurável. 
Demais disto, a questão já foi dirimida pelo egrégio STJ: 
EMENTA: REsp - Penal - Falso testemunho - Testemunha - Influêncla de advogado -  
Mera orientação do testemunho -  Inexistência de oferta de dinheiro ou outra vantagem. 
"Participante" é qualquer pessoa que atua no iter criminis. "Autor", quem realiza o ato de 
execução. O "co-autor" co-participa da execução ou concorre para que o autor o faça. O 
falso testemunho é crime de mão própria. Só o agente indicado no tipo pode ser "autor". 
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Tal delito não se confunde com o crime próprio. Em tese, porém, é admissível a 
"participação" de que é exemplo orientar testemunha para fazer afirmação falsa, negar ou 
calar a verdade. 0 Código Penal do Brasil, em alguns casos, seccionou a unidade jurídica, 
resultante do concurso de pessoas (CP, art. 29). Exemplos: o aborto consentido (art. 124) 
e o aborto praticado por terceiro com o consentimento da gestante (CP, art. 126), a 
facilitação de contrabando ou descaminho (CP, art. 318) e o contrabando ou descaminho 
(CP, art. 334), a corrupção passiva (CP, art. 317) e  a corrupção ativa (CP, art. 333). 
O mesmo ocorreu com o falso testemunho (CP, art. 342) e o art. 343 (sem nomen iuris). 
Há um crime para cada agente. O delito do partícipe é dar, oferecer ou prometer dinheiro 
ou qualquer vantagem à testemunha para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade. 
A pena cominada, de outro lado, é a mesma para ambas as infrações. Logicamente, 
estabeleceu distinção entre a conduta de quem influencia oferecendo, ou não, dinheiro ou 
outra recompensa. Vale dizer, só incriminou o comportamento de terceiro que oferece a 
contraprestação. Resta, por isso, atípica a conduta, sem dúvida, imoral, contrária à ética, 
do advogado que se restringe a solicitar que o depoimento se oriente no sentido favorável 
ao réu. 
(REsp nº 9.084-SP, Rel Min. Vicente Cernicchiaro, RSTJ 45). 
Observo, todavia, que a denúncia não contém explícita ou implicitamente elementos que 
autorizem a desclassificação, não se referindo, em qualquer momento, ao fato da 
apelante ter oferecido dinheiro ou qualquer outra vantagem para que a testemunha 
faltasse com a verdade. 
Não pode a Segunda Instância baixar os autos para as providências do art. 384 do CPP 
(Dec. unân. da 1ª Turma, nas ACRs nºs 416-PE e 589-PE, Rel. Juiz Ridalvo Costa). 
A propósito, a questão já se encontra sumulada pela Corte Maior: 
"Súmula 453. Não se aplicam à Segunda Instância o art. 384 e parágrafo único do CPP, 
que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância 
elementar não contida explícita ou implicitamente na denúncia ou queixa". 
Neste caso, não sendo possível a mutatio libelo, "a solução não é a decretação de 
nulidade da sentença mas sim a absolvição" (Mirabete, in Processo Penal, ed. Atlas, 2ª 
ed., p. 436). 
Ante o exposto, dou provimento à apelação para julgar improcedente a denúncia e 
absolver a apelante. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.528-SE 

Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelante: FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR. JUVENAL FRANCISCO DA ROCHA NETO (APTE.) 
EMENTA 

Penal. Processual Penal. Estelionato contra a Previdência. Dolo. Revelia.  
1. Ausência de dolo na conduta de denunciado que, valendo-se de declarações falsas de 
vínculo empregatício e de comunicação acidentária, logrou receber da Previdência, por 
mais de nove meses, benefícios previdenciários. Alegação que se rejeita à míngua de 
respaldo na prova produzida. 
2. O fato da revelia não torna falsa a imputação feita ao denunciado, máxime se nada se 
logrou contraprovar em contrário sentido. 
3. Sentença confirmada. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
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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 nos autos, que fazem parte integrante do presente julgado.  
Custas, como de lei. 
Recife, 1º de agosto de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Trata-se de ação criminal interposta pelo 
Ministério Público Federal, em que é acusado Francisco José de Oliveira, tido como 
incurso no art. 171, § 3º, do Código Penal, ex-vi do art. 155, inciso IV, "a", da Lei nº 
3.807/60. 
Finda a instrução, o ilustre Juiz singular condenou o réu nas sanções do art. 171, caput, 
do Código Penal, com a agravante do § 3º do mesmo dispositivo. 
Sustenta-se, nas razões de apelação, a inexistência de dolo; empós referências ao teor 
das alegações finais, clama-se pela absolvição do réu. 
Contra-razões pela mantença da decisão a quo. 
O douto presentante do Parquet Federal opinou pela confirmação do julgado recorrido. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): A decisão que se pretende reformar 
não merece reparos. 
O réu utilizou-se de meios ardilosos e forjou documentação falsa para, junto à Previdência 
Social, auferir benefício acidentário do trabalho, ao qual não fazia jus, mesmo porque até 
a relação empregatícia declarada era falsa. 
Nada obstante, atingiu o fim almejado, chegando a perceber do, à época, INPS, e por 
vários meses - 29.06.88 a 28.03.89 -, prestação previdenciária por acidente do trabalho. 
Foi processado à revelia e as provas documental e oral produzidas  nos autos revelam, de 
forma incontroversa, a materialidade e a autoria do delito. 
As condutas ilícitas praticadas pelo réu para o consecução do desiderato derradeiro - os 
"crimes - meio" (falsificação de documentos e submetimento à assistência médica) -, 
tenho-as por absorvidas pelo "crime - fim", no caso, o estelionato, face ao princípio da 
consunção. 
Essa postura - faço consignar à guisa de esclarecimento - já vinha sendo acolhida na 
jurisprudência do extinto e sempre egrégio Tribunal Federal de Recursos e, sem glosa ou 
censura, vem sendo prestigiada nesta colenda Corte e no egrégio Superior Tribunal de 
Justiça; ali, convém que se registre, rendeu ensejo à edição do verbete nº 17 (dezessete) 
da jurisprudência sumulada daquele Sodalício. 
É certo que posições outras - mais três, pelo menos - sustentam, pela ordem, que "há 
concurso formal", que o "crime de falso prevalece sobre o estelionato" e, por fim, que "há 
concurso material". 
Todavia, sopesadas todas as circunstâncias que permeiam tudo o de que nestes autos se 
cuida, penso não ser desarrazoado acolher a primeira das alternativas a que fiz menção. 
Da lúcida sentença e a respeito do "dolo" que, nas razões de apelação, se sustenta estar 
ausente, destaco os seguintes escólios: 
"O elemento doloso da conduta do denunciado não pode ser afastado. Até mesmo a 
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razoabilidade do senso comum se dirige para esta conclusão. É que não se admite que 
alguém pudesse estar recebendo dinheiro sem qualquer motivo. É sabido que pecúnia 
não cai das árvores.  
O nexo de causalidade subjetivo - o dolo - estaria presente, até mesmo pela razoabilidade 
do senso comum. 
Essas razões de decidir afiguram-se-me tanto mais procedentes quanto mais se tenha em 
conta o fato, provado à saciedade, de que o benefício somente foi pago (isto é, somente 
foi recebido pelo apelante) graças aos artifícios que, consciente e voluntariamente, não se 
pejou de utilizar. 
Ainda quando se diga que a iniciativa objetivava angariar meios de subsistência, não me 
parece ser juridicamente sustentável que se tenha tal fato na conta de causa de exclusão 
da ilicitude.  
A alegada ausência de dolo, peço vênia para dissentir, não encontra eco na prova 
produzida ao longo da instrução e, justamente por isso, é que não se a pode ter por 
fecunda. 
O fato da revelia, a seu turno, não torna falsos os fatos descritos na peça acusatória e 
protuberantemente provados, insisto mais uma vez, no sumário de culpa. 
Porque a apelação limitou-se a discorrer sobre a alegada ausência da elementar subjetiva 
do ilícito na conduta do réu, abstenho-me de tecer considerações a respeito da incidência 
da causa especial de aumento de pena, descrita no § 3º do artigo 171 do Código Penal 
em vigor. 
Bem posicionou-se o douto presentante do Parquet Federal ao afirmar a irrevelância, sob 
a angulação estritamente penal, do "alegado prejuízo mínimo causado pelo apelante aos 
cofres da Previdência Social" ; afinal, "a lei não faz diferença quanto à tipificação do fato". 
Por sinal, tendo-se em conta que o benefício foi recebido por mais de 9 (nove) meses e 
sabendo-se que nenhum benefício poderá ostentar valor inferior a 1 (hum) salário mínimo 
(CF de 1988, § 5º do artigo 201) é duvidoso que se possa cogitar da ocorrência de 
prejuízo mínimo, tal como refere a defesa. 
Sob amparo dessas razões, estou em que não merece reforma a r. decisão monocrática 
e, por isso mesmo, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 44.933-PE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO-UNICAP 
Apelados: LUCRÉCIA LUÍZA DE SOUZA CARVALHO E OUTROS 
Advogados: DRS. DIOVAL SPENCER HOLANDA BARROS E OUTROS (APTE.) E  

LAURA CÂNDIDA DUBOURCQ DE BARROS E OUTRO (APDOS.) 
EMENTA 

Processo Civil. Falta de interesse em recorrer. Não conhecimento da apelação. Art. 499, 
CPC. 
1. A parte que não foi condenada não pode recorrer, para recorrer não basta ter 
legitimidade: é preciso também ter interesse e este decorre do prejuízo que a decisão, a 
sentença ou o acórdão possam ter causado. 
2. Sentença mantida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, discutidos e relatados estes autos, em que figuram como partes as acima 
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identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, não conhecer da apelação, 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, 27 de agosto de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de apelação interposta  pela Universidade 
Católica de Pernambuco  contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do 
mérito,  na ação que os impetrantes moviam contra a UNICAP, com base em informação 
da própria instituição de ensino que, em face de Portarias editadas pelo seu Reitor, 
declarou quitados os débitos  relativos às  parcelas do crédito educativo não repassadas 
pela Caixa Econômica Federal à instituição. 
A apelante argumenta que a decisão monocrática não se adequa ao caso específico da 
impetrante Lucrécia Luíza de Souza Carvalho, uma vez que os efeitos da quitação 
oferecida pela recorrente só lhe repercutem em 80%, que era a proporção do seu 
benefício. Por isso receia que com essa decisão distribuída linearmente a todos os 
impetrantes, poderá a impetrante Lucrécia Luíza de Souza Carvalho demandar contra a 
recorrente devolução dos 20% que pagou com recursos próprios. 
Enfim, requer a apelante a reforma da sentença, sendo decretada a extinção do processo 
à falta de objeto, excetuando esta ilegitimidade ativa ad causam  parcial (20%). 
É o relatório. 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Não há o que reparar na sentença de 
Primeiro Grau, na qual foram bem decididas as questões postas à apreciação, não 
merecendo guarida a pretensão da instituição apelante. 
O pedido dos impetrantes era para a concessão da segurança a fim de que eles 
pudessem realizar suas matrículas, apesar de estarem em débito com a Universidade 
Católica de Pernambuco em virtude de atraso no repasse dos recursos provenientes do 
Programa de Crédito Educativo, que é gerido pela Caixa Econômica Federal. A  UNICAP 
exigia, dos alunos, o pagamento das parcelas da semestralidade até que a CEF 
regularizasse o pagamento dos valores correspondentes, ocasião em que ocorreria o 
acerto de contas. 
Ora, se a própria UNICAP informou às fls. 172/174  que  os débitos e/ou saldos 
devedores dos alunos-beneficiários do Programa de Crédito Educativo no período em 
questão foram considerados quitados em virtude das Portarisa nºs 70, de 20.07.92, e 102, 
de 14.09.92, e que, conseqüentemente, o processo deveria ser extinto sem julgamento à 
falta de objetividade, não há mais que se discutir o mérito da demanda.  
Quanto à questão de possibilidade da impetrante que tinha benefícios de 80% da 
semestralidade vir a demandar contra a recorrente, é questão estranha a esse processo, 
que trata de pedido de renovação de matrícula, falecendo, portanto, à UNICAP interesse 
em recorrer, uma vez que não foi condenada, não tendo auferido nenhum prejuízo 
provocado pela sentença. 
Ante o exposto, não conheço da apelação porque não há interesse da apelante no 
recurso, mantendo integralmente a sentença do douto Juiz monocrático. 
É como voto. 
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APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 45.910-PB 

Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelante: AGROCAMP-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL. 
Advogados: DRS. MARA REGINA SIQUEIRA DE LIMA E OUTROS (APTE.) 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Finsocial. Decreto-lei nº 1.940/82. Pressupostos. 
1. Se à época do ajuizamento da ação mandamental - abril de 1993 -, a impetrante já não 
mais estava obrigada a pagar a contribuição para o Finsocial, é de se terem por ausentes 
os pressupostos da impetração, impondo-se a extinção do processo sem apreciação do 
mérito (Código de Processo Civil - CPC, art. 267, inciso IV), ainda quando se afirme 
existirem débitos para com o Fisco anteriores à data do ajuizamento do writ. 
2. Mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a períodos 
pretéritos (Súmula nº 271 do STF). E porque a segurança não serviria para eximir a 
impetrante de pagar as dívidas anteriores ao ajuizamento da ação, tampouco se 
aprestaria para dispensá-la de recolhimentos cuja exigência já havia cessado em abril de 
1992. 
3. 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, 9 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Mandado de segurança, com pedido liminar, 
contra ato imputado ao Sr. Delegado da Receita Federal na Paraíba, ao objetivo de 
eximir-se a impetrante de pagar a exação para o Finsocial, a partir de 05.04.91, sob 
argumento de que a contribuição para o Finsocial, criada pelo Decreto-lei nº 1.942/82, 
constitui um imposto, razão pela qual fica descaracterizada como contribuição para a 
seguridade social.  
Diz-se, ainda, que, como imposto, a exação para o Finsocial carece de validade jurídica 
para ter sua exigência legitimada. E é assim porque há uma identidade entre a base de 
cálculo do ICMS e do ISS, em total desrespeito ao princípio da não cumulatividade dos 
impostos.  
Finalmente, afirma-se que, desde aquela data (05.04.91), existe incompatibilidade da 
exação, que passou a ser ante o exposto no art. 56 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias - ADCT.  
Liminar indeferida às fls. 20/24. A autoridade dita coatora prestou informações (fls. 19/24). 
O Ministério Público Federal opinou pela denegação da segurança (fls. 26/30). 
A parte conclusiva da decisão monocrática (fls. 32/34) acha-se assim vazada: 
"Ante a falta de pressuposto do mandado de segurança, 'a ilegalidade ou abuso de poder' 
e impropriedade desta via judicial para traduzir a pretensão da promovente, julgo o 
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presente feito sem o exame do mérito, com fulcro nos termos do art. 267, inciso IV, do 
CPC". 
Na apelação (fls. 39/43), sustenta-se:  
(a) ser cabível a impetração de mandado de segurança em caráter preventivo, eis que, no 
caso, existia o justo receio da apelante de vir a ser prejudicada por ato coativo do Sr. 
Delegado do Departamento da Receita Federal, razão pela qual entende estarem 
presentes os requisitos essenciais à impetração do mandado de segurança: o periculum 
in mora e o fumus boni juris;  
(b) à afirmação de que quando o mandamus foi ajuizado, em 02 de abril de 1993, "quando 
já não existia no mundo jurídico a cobrança do Finsocial, extinto desde abril de 1992, pela 
Lei Complementar nº 70/91, que por este motivo não se verifica a ilegalidade ou abuso de 
poder por parte da autoridade, pois, no ato do ajuizamento da presente ação, a autora já 
não estava mais obrigada a pagar a contribuição do Finsocial", há de contrapor-se a 
seguinte indagação: será que a autoridade coatora perdoou o crédito tributário que tem a 
seu favor com relação à apelante? Isso não é do conhecimento da empresa que integra o 
presente mandamus. 
Assim, por se reconhecer inadimplente para com o Fisco, por entender que a cobrança é 
ilegal, e por estar sujeita a autuações e cobranças enquanto o crédito tributário não 
estiver prescrito, requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de 
origem, para apreciação do mérito da questão. 
É o relatório. 
VOTO 

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): A sentença não merece ser 
reformada. O Juiz monocrático decidiu com absoluta pertinência. 
A Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso LXIX, preceitua: 
"LXIX - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não 
amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou 
abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 
atribuições do Poder Público". 
Hely Lopes Meirelles, ao conceituar o mandado de segurança, afirma: "É o meio 
constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade 
processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito individual ou 
coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou 
ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem 
as funções que exerça". 
A lei, quando trata de direito líquido e certo, diz ainda o mesmo doutrinador, "está exigindo 
que esse direito se apresente com todos os seus requisitos para seu reconhecimento e 
exercício no mandado de impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito 
comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido e nem certo, 
para fins de segurança". 
Para Alfredo Buzaid, tal como se fez destacar na sentença, direito líquido e certo reflete a 
idéia de incontestabilidade, "... ou seja, uma afirmação jurídica que não pode ser séria e 
validamente impugnada pela autoridade pública, que pratica um ato ilegal ou de abuso de 
direito". 
No caso dos autos, não estão caracterizados os elementos ensejadores da impetração do 
mandado de segurança. No momento do ajuizamento da ação, a impetrante-apelante já 
não mais estava obrigada a pagar a contribuição para o Finsocial. 
A cobrança do Finsocial foi extinta em abril de 1992; o mandado de segurança, ajuizado 
em abril de 1993; assim, a pretensão é imprópria, inclusive porque o mandado de 
segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, consoante faz 
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certa a dicção do verbete nº 271, da jurisprudência sumulada do colendo Supremo 
Tribunal Federal, in verbis:  
"Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a 
período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial 
própria". 
Incensurável, destaco, a lúcida afirmativa do ilustrado representante do Parquet, ao 
destacar que, se a segurança não serve para evitar pagamentos já efetuados antes do 
seu ajuizamento (ou mesmo que não o tenham sido, quando referentes a períodos 
anteriores à impetração), também não tem serventia para eximir a impetrante de novos 
pagamentos para o Finsocial, a partir de sua impetração. Isso simplesmente porque a 
Receita Federal parou de cobrar aquela exação em abril de 1992". 
Escudado nessas razões, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 47.030-PE 

Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAS S/A 
Advogados: DRS. PAULO FERREIRA GOMES E OUTRO  
EMENTA 

Civil. Cobrança do laudêmio. Incorporação de sociedade. Decreto-lei nº 9.760/46, art. 102, 
§ 1º. 
1 - Não é exigível o laudêmio no caso de incorporação de sociedade titular do domínio útil 
do imóvel aforado. Inteligência do art. 686 do Código Civil. 
2 - Distinção entre cessão de direitos e incorporação de sociedade. Ausência, nesta 
última modalidade de operação, de qualquer traço de onerosidade, o que torna o 
laudêmio inexigível. Precedentes jurisprudenciais. 
3 - 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 5º Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação e 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, 09 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 
RELATÓRIO  

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Trata-se de mandado de segurança impetrado 
por Ancar Empreendimentos Comerciais S/A contra ato do Sr. Delegado Regional do 
Serviço do Patrimônio da União, tendo em vista a exigência de laudêmio na operação que 
especifica - incorporação de uma sociedade que possua imóvel sujeito a regime de 
aforamento -, sob o argumento de que aquele só é devido nas alienações onerosas e nas 
quais seja permitido ao senhorio o exercício do direito de opção.  
A autoridade dita coatora reservou-se de não oferecer informações.  
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O Parquet Federal, em seu ilustrado parecer, opinou pela concessão do writ, sob o 
fundamento de que a incorporação ocorrida não se caracteriza como alienação onerosa, 
não incidindo, assim, o laudêmio.  
O douto Juiz monocrático proferiu sentença acolhendo o entendimento do Ministério 
Público e, sob amparo de adminículos jurisprudenciais, concedeu a segurança pleiteada.  
A União apelou, sustentando ter havido, no caso sob exame, cessão de direitos, hipótese 
na qual, segundo a apelante, enquadra-se a incorporação referida na inicial; daí ser 
devido o laudêmio. Pleiteou a reforma da decisão recursada.  
Em suas contra-razões, a autora, empós estabelecer a diferenciação entre cessão de 
direitos e incorporação (aquela se refere aos atos inter vivos onerosos através dos quais a 
enfiteuta cede direitos referentes a bens de domínio direto da União, não se confundindo, 
portanto, com a incorporação), clama por que seja mantida a sentença monocrática.  
É o relatório. 
VOTO  

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): A matéria aqui versada trata da 
incidência ou não da taxa do laudêmio nas operações de incorporação de sociedade.  
Primeiramente, antes de adentrar no mérito da questão, é válida uma sucinta referência 
sobre o instituto do laudêmio, cuja conceituação nos é oferecida ilustre pelo eminente 
Washington de Barros Monteiro, in verbis:  
"O laudêmio, expressão do direito intermédio, corresponde, assim, a uma compensação 
que se paga ao senhorio, por não ter exercido o direito de opção" - (cf. Curso de Direito 
Civil, 7ª ed., 3º vol., p. 267).  
O laudêmio é, pois, a compensação (soma em espécie) que há de ser paga ao senhorio 
direto, quando a este não for alienado onerosamente o domínio útil do imóvel, tendo-se 
em vista que àquele cabe o direito de preferência. É isso o que se dispõe no artigo 686 do 
Código Civil, adiante transcrito.  
"Sempre que se realizar a transferência do domínio útil, por venda ou dação em 
pagamento, o senhorio direto, que não usar da opção, terá direito de receber do alienante 
o laudêmio, que será de dois e meio por cento sobre o preço da alienação, se outro não 
se tiver fixado no título de aforamento".  
No caso em tela, o aforamento abrange terrenos de marinha; o laudêmio será regido, 
portanto, pelo art. 102, § 1º, do Decreto-lei nº 9.760/46, que assim dispõe (verbis):  
"Nas transmissões onerosas, a União terá direito a opção e, quando não o exercer, 
cobrará laudêmio de 5% sobre o valor do domínio pleno e benfeitorias".  
Fixadas essas premissas, impende analisar-se, agora, a figura jurídica da incorporação de 
uma sociedade. A esse respeito, dispõe o art. 227 da Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades 
Anônimas):  
"A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por 
outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações".  
Nos de incorporação, portanto, o que ocorre é absorção de uma sociedade  por outra, não 
havendo que se falar em alienação onerosa.  
A jurisprudência referenda a afirmativa; atente-se para os seguintes escólios:   
"Não é exigível o laudêmio no caso da incorporação da sociedade titular do domínio útil 
do imóvel aforado" -  
(TRF - AMS: 84.936. Rel. Min. Pádua Ribeiro).  
"Laudêmio. Extinção de sociedade por ações. Partilha de ações entre os sócios. Não é 
devido o pagamento de laudêmio se, na extinção de sociedade por ações, forem 
atribuídos a determinados sócios dois terrenos foreiros na proporção do número de 
ações. O laudêmio só é devido por venda ou dação em pagamento, na conformidade do 
artigo 686 do Código Civil, e nenhum dos dois casos se encontra configurado na divisão e 
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partilha que são os liquidantes obrigados a proceder se, ao invés de o rateio efetivar-se 
em dinheiro, vier a fazer-se com entrega de imóvel, embora se transfira o seu domínio útil 
da sociedade para acionistas".  (Rec. Extraordinário 73.551 (RTJ - lll/659) - 2ª turma. 
STF).  
"Por não configurarem-se as hipóteses previstas no art. 686 do Código Civil, na cisão de 
sociedade não é devido o pagamento de laudêmio" (REO nº 117.223-PE. 4ª Turma. TFR. 
Rel: Min. José Jesus Filho).  
É lícito, pois, inferir que o laudêmio incidirá, tão- somente, nos casos de venda e dação 
em pagamento (alienação onerosa), não se configurando como tal a operação de 
incorporação identificada nos autos, em relação à qual não há de incidir o laudêmio.  
Quanto ao enquadramento da referida incorporação no art. 3º, caput, do Decreto-lei nº 
2.398/87, que cogita da cessão de direitos, é argumento que não deve prosperar pelas 
razões que nos são oferecidas nas contra-razões:  
"Com a devida vênia, juridicamente a incorporação e a cessão de direitos não se 
confundem, como ficou completamente demostrado na inicial, a cujos termos o apelado 
pede vênia para se reportar, aduzindo, ainda: 
(...) 
c) que as cessões de direito a que se refere o DL 2.398/87 são aquelas através das quais 
um enfiteuta, por ato inter vivos, cede direitos referentes a bens de domínio direto da 
União, assim acontecendo, v.g., nas cessões de direito de promitente comprador de um 
bem com aquelas características, mas jamais nas operações de incorporação, cuja 
estrutura complexa não se confunde, ou sequer se assemelha, a uma singela cessão de 
direitos".  
Pelo exposto, nego provimento à apelação e à remessa oficial, confirmando integralmente 
a r. decisão recursada.  
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 47.405-RN 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelantes: FRANCISCO VIEIRA LIBERATO E OUTROS 
Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF 
Advogado: DR. RAIMUNDO BEVENUTO DA SILVA (APTES.) 
EMENTA 

Processual Civil. Erro material. Causa de pedir. Saque de FGTS. Extinção do órgão. 
Inexistência de depósito por mais de três anos. 
- Tendo como causa de pedir a extinção do órgão do empregador e a inexistência de 
depósito de FGTS por mais de três anos, configura-se erro material no julgado com base 
na mudança de regime jurídico. 
- Comprovada a ausência de depósito por mais de três anos, situação esta corroborada 
com a adoção de Regime Jurídico Único por lei complementar estadual, assiste aos 
apelantes o direito ao saque, com base no art. 20 da Lei 8036/90, com a redação dada 
pelo art. 4º da Lei 8.678/93. 
- 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 
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fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 07 de março de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Com o julgamento da AMS 47.089-RN, 
reconhecendo o direito à liberação do saldo de FGTS por mudança de regime, no mesmo 
sentido foi proferida decisão nesta apelação, tendo sido dispensada a lavratura de 
acórdão. 
Pedem os apelantes a retificação dos termos e fundamentos da referida decisão, 
porquanto a mudança de regime jurídico não constitui a causa de pedir deduzida na peça 
vestibular. 
Verifico da inicial às fls. 07/08, que efetivamente a causa de pedir é a extinção dos 
contratos de trabalho em razão da extinção da entidade empregadora, bem como a 
paralisação, por mais de 3 (três) anos, das contas de depósitos de FGTS. 
Configura-se, pois, erro material no julgado, pelo que chamo o feito à ordem. 
É o relatório. 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Quanto ao primeiro argumento, a extinção 
dos contratos de trabalho em razão da extinção da entidade empregadora, não merece 
prosperar. 
A Lei Complementar nº 94, de 1º.05.91, ao dispor sobre a organização do Poder 
Executivo do Estado do Rio Grande do Norte, em seu art. 70, § 2º, parte final, determina 
que a Fundação Estadual de Planejamento Agrícola (CEPA), de que faziam parte os 
apelantes, tem como sucessora a Fundação Instituto de Desenvolvimento do Rio Grande 
do Norte (IPEC), que, pelo art. 67, II, da mesma lei, vincula-se à Secretaria de Fazenda e 
Planejamento (fls. 59 e 61). 
Assim, não se caracterizou a extinção de contrato de trabalho a ensejar o levantamento 
dos saldos de FGTS. 
Porém, no concernente à paralisação do saque por tempo superior a 3 (três) anos, gera 
aos apelantes o direito ao saque, na conformidade do art. 20 da Lei nº 8.036/90, com a 
redação dada pelo art. 4º da Lei nº 8.678, de 13.07.93. Situação esta consolidada com a 
adoção do Regime Jurídico Único pelo Estado do RN, conforme Lei Complementar 
Estadual nº 122, de 30.06.94. 
Pelo exposto, dou provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 50.284-RN 

Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelado: J B SOUTO ARAÚJO 
Advogado: DR. LUZINALDO ALVES DE OLIVEIRA (APDO.) 
EMENTA 

Tributário. Microempresa. Representação comercial. Isenção. Leis nºs 7.256, de 1984, 
artigo 11, e 7.713, de 1988, artigo 51. 
1. As empresas de representação comercial estão abrangidas pela previsão do artigo 11 
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da Lei 7.256/84, que concede isenção do Imposto sobre  a Renda e Proventos de 
qualquer natureza às microempresas. 
2. O art. 51 da Lei 7.713/88, ao elencar as hipóteses de exclusão de tal benesse, não 
incluiu os representantes comerciais, sendo defesa a interpretação analógica ou extensiva 
da norma tributária.  
3. A corretagem e a representação comercial são atividades distintas, possuindo, 
inclusive, normatização diversa. O Ato Declaratório Normativo nº 24/89 reveste-se de 
ilegalidade, por pretender incluir as microempresas de representação comercial na 
exclusão da isenção do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza, 
endereçada às corretoras, posto que somente a lei poderia dispor a tal respeito.  
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 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 em mandado de 
segurança na qual objetiva a apelante, Fazenda Nacional, a reforma da r. sentença a quo, 
a fim de que não seja estendida à apelada a isenção de Imposto sobre a Renda de que 
trata a Lei nº 7.256, de 1984, referente às microempresas. 
Sustenta que a Lei nº 7.713/88, ao excluir os corretores de tal benesse, referiu-se, 
expressamente, às atividades que lhes fossem assemelhadas, havendo o Fisco, através 
do Ato Normativo CST nº 24, de 31.12.89, determinado estarem aí incluídas as atividades 
de representação comercial. 
Nas contra-razões, empós referência ao pronunciamento do ilustre presentante do 
Parquet, clama-se por que seja negado provimento ao apelo. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Não merece reforma a r. sentença a 
quo, que merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
Dispõe o art. 11 da Lei nº 7.256, de 1984, in verbis: 
"A microempresa fica isenta dos seguintes tributos: 
I - Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza; 
........................................................" 
Por sua vez, o art. 51 da Lei nº 7.713, de 1988, prescreve: 
"A isenção do Imposto sobre a Renda de que trata o artigo 11 da Lei nº 7.256, de 27 de 
novembro de 1984, não se aplica à empresa que se encontre nas situações previstas no 
artigo 3°, itens I a V, da referida lei, nem às empresas que prestem serviços profissionais 
de corretor, despachante, ator, empresário e produtor de espetáculos públicos, cantor, 
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músico, médico, dentista, enfermeiro, engenheiro, físico, químico, economista, contador, 
auditor, estatístico, administrador, programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, 
professor, jornalista, publicitário ou assemelhados, e qualquer outra profissão cujo 
exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida". 
O Ato Normativo CST nº 24/89, a pretexto de regulamentar tal dispositivo, determinou 
estarem as empresas de representação comercial incluídas nesse rol, por exercerem 
atividades assemelhadas à corretagem. 
A meu ver, merece inteira acolhida o parecer do ilustre representante do Ministério 
Público Federal, no ponto em que sublinha serem as normas tributárias erigidas conforme 
princípios tipológicos da legalidade. 
Deveras, a própria previsão legal de que se excluem da isenção as atividades 
"assemelhadas" àquelas ali arroladas esbarra em princípios tributários de interpretação, 
notadamente o que dimana do artigo 111 do Código Tributário Nacional - CTN.  
Tal artigo impõe a interpretação literal das normas que dispuserem sobre outorga de 
isenção, entre outras situações. 
Abstraindo-se o fato de que a interpretação literal, utilizada como método isolado de 
interpretação, é hoje desprestigiada pela totalidade dos juristas, alinho-me àqueles que 
vêem em tal dispositivo uma vedação à interpretação extensiva ou analógica, no 
concernente às isenções tributárias. 
Destarte, creio não ser juridicamente sustentável a pretensão de fazer dilargar previsões 
legais versando a exclusão da isenção, com o desiderato de estendê-las a outras 
situações não expressamente previstas. 
Nem se alegue a existência do ato normativo CST nº 24/89, determinando tal extensão, 
pois, face ao que prevê o artigo 176 do CTN, a isenção é sempre decorrente de lei, quer 
dizer, exige-se lei para instituí-la e, em sendo assim, da mesma forma o será quando se 
cuidar de revogar a isenção. 
A esse respeito, são merecedoras de transcrição as lúcidas linhas do ilustre presentante 
do Parquet Federal: 
"Parece-me que, ao determinar que o intérprete da lei tributária se paute literalmente pelo 
texto na hipótese de outorga da isenção, quis o legislador complementar determinar que a 
restritividade se impõe quanto a toda matéria referente ao favor isencional. 
......................................................... 
Então, a melhor interpretação para essa norma também haverá de ter o color literal, isto 
é, restritivo. E sob essa ótica não se situa bem o termo 'assemelhados', que deixa 
esfumaçados os limites da isenção, por sua vagueza, que não se coaduna com a precisão 
que devem ter as normas tributárias, erigidas conforme princípios tipológicos de 
legalidade". 
Não bastasse tal argumento, entendo serem improcedentes as alegações da apelante, no 
concernente à semelhança entre as atividades de corretagem e representação comercial. 
A afirmação de partilharem ambas as categorias do mesmo sindicato não elide a notável 
diferença que as separa. 
Rubens Requião, ilustrado comercialista, a esse respeito reconhece: 
"O direito não pode mais desconhecer a representação comercial como contrato típico, 
distinto da corretagem, do mandato ou da locação de serviços". (in Curso, 1º vol., p. 162). 
Não cabe aqui elencar todas as diferenças que separam tais categorias, mas ressalto o 
fato de se sujeitarem os corretores a exigências especiais de habilitação, como nível de 
escolaridade, ou participação em curso preparatório, exigências essas às quais não se 
submetem, com certeza, os representantes comerciais. 
Ademais, cada uma das atividades tem legislação específica, pelo que são inaplicáveis os 
regramentos de uma à outra, indistintamente. 
Entendo, portanto, ser direito das microempresas de representação comercial a isenção 
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do Imposto de Renda, concedida pela Lei nº 7.256, de 1984, em sintonia com o 
entendimento subscrito por este e por outros tribunais; confira-se: 
"Tributário. Lei 7.713/88, art. 51. Imposto de Renda. Representantes comerciais. 
Microempresa. 
1. A representação comercial não é assemelhada à corretagem, pois não exige 
habilitação profissional e entre o representante e o representado se estabelece um 
vínculo de caráter não eventual. 
2. O art. 108, parágrafo primeiro, CTN, veda o emprego da analogia que resulte na 
exigência de tributo não previsto em lei. 
3. Ilegitimidade do ato declaratório normativo 24/89 da Secretaria da Receita Federal. 
4. A atividade de representação comercial continua usufruindo da isenção de que trata o 
art. 11, inc. primeiro, da Lei 7.256/84".  
(TRF 4ª Região, Remessa Ex Officio nº 32704-RS, Relator Juiz José Fernando Jardim de 
Camargo, in DJU de 22.11.95). 
"Microempresa. Representação comercial. Isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte 
sobre comissões recebidas. 
1. As relações tributárias são revestidas de estrita legalidade, pelo que, a isenção por lei 
concedida, somente por lei poderá ser revogada. 
2. Não é admissível que ato normativo infralegal acrescente ou exclua alguém do campo 
de incidência de determinado tributo, quanto mais por analogia, visto que tal hipótese fere 
a lei (CTN, art. primeiro) e o próprio princípio constitucional da reserva legal. 
3. É inaceitável a retenção, na fonte, de Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer 
natureza, tributo ao qual a microempresa dedicada à representação comercial não está 
obrigada por força da isenção legalmente concedida. 
4. O ADC 24/89 - SRF padece de legalidade. A microempresa dedicada à representação 
comercial não está excluída dos benefícios fiscais concedidos às microempresas".  
(TRF 4ª Região, Apelação Cível nº 32276-RS, Relator Juiz Vilson Darós, in DJU 
16.11.95). 
"Representante comercial. Isenção do IRPJ. Microempresa.  
- Às empresas prestadoras de serviços de representação comercial é assegurada a 
isenção do recolhimento do Imposto de Renda, vez que as mesmas não foram incluídas 
no rol do art. 51 da Lei 7.713/88. 
- Apelo improvido. 
(TRF 5ª Região, Apelação em Mandado de Segurança nº 16041-RN, Relator Juiz Hugo 
Machado, in DJU de 18.11.94). 
"Tributário. Microempresa. Representante comercial. Leis nºs 7.256/84 e 7.713/88. 
1. As firmas de representação comercial se encontram no rol das empresas que 
perpetram atividades consideradas tributariamente isentas, conforme a mens legis do art. 
51 da Lei nº 7.713/88.  
2. Recursos desprovidos".  
(TRF 1ª Região, Apelação em Mandado de Segurança nº 17257-MG, Relator Juiz Gomes 
da Silva, in DJU de 11.03.93). 
Isto posto e acompanhando o entendimento já pacificado nos nossos tribunais, nego 
provimento à apelação e à remessa, para assegurar a isenção à empresa ora apelada, 
nos termos e para os fins requeridos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº  50.298-SE  

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
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Apelante: INDÚSTRIA NORDESTE DE CALCÁRIO LTDA. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. SAUL VENÂNCIO DE QUADROS FILHO E OUTROS 
 
EMENTA 

Constitucional e Tributário. Art. 20, parágrafo primeiro. Exploração de recursos minerais. 
Compensação financeira da União. 
- Inexiste inconstitucionalidade na cobrança, pela União, de compensação financeira pela 
exploração de recursos minerais, prevista no art. 20, parágrafo primeiro, da Carta Magna, 
nos termos das Leis  nºs 7.990/89 e 8.001/90. 
- Precedentes. 
- Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO   

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

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: A impetrante ajuizou mandado de segurança contra 
ato do Sr. Delegado da Receita Federal em Aracaju, objetivando o reconhecimento em 
seu favor do direito de não ser tributada pela "compensação financeira" instituída pela Lei 
nº 7.990, de 28.12.89, ao argumento de que sua exigibilidade  afronta os arts. 146, III, 
149, 150, I, 154, I e 155, § 3º, todos da Constituição Federal. 
Em síntese, alega que a disciplina tributária das operações relativas a minerais, ramo por 
ela explorado, já está explicitada no texto constitucional, nos termos do § 3º do art. 155. 
Dessarte, entende indevida a compensação financeira, a seu ver um imposto disfarçado, 
instituído sem consideração aos princípios constitucionais norteadores do sistema 
tributário, com fato gerador e base de cálculo que apresentam identidade com o 
FINSOCIAL, PIS, Contribuição Social, IPI e o próprio ICMS.  Argúi a inconstitucionalidade, 
tanto da Lei nº 7.990/89, instituidora da exação, quanto da Lei nº 8.001/90, cujo art. 2º 
fixou os contornos do conceito de faturamento líquido para fins de apuração da 
compensação financeira. 
Prestadas as informações, houve invocação de preliminar quanto à impropriedade da 
ação mandamental por haver sido impetrada contra lei em tese. A seguir, os autos foram 
ao Ministério Público Federal, que se pronunciou pela denegação da segurança, se não 
acolhida a preliminar pelo seu incabimento, ante a ausência de prova quanto ao justo 
receio. 
A r. sentença rejeitou as preliminares e, rechaçando os argumentos da inicial, denegou a 
segurança.   
Irresignada, apelou a impetrante. 
Em síntese, diz que a sua pretensão não se exauriu na alegação de inconstitucionalidade 
das leis supracitadas, por ofensa aos princípios constitucionais da não-cumulatividade, da 
bitributação, da reserva legal e da ausência de lei complementar. Além dos dispositivos 
constitucionais,  alega também ter invocado os artigos 3º, 4º, 16 e 77 do Código Tributário 
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Nacional e jurisprudência do STF e STJ, que confinam o legislador infraconstitucional, que 
teria desatendido a todos eles. Em prol de sua tese, cita decisão proferida pelo MM. Juiz 
Federal da 8ª Vara Federal-BA. Conclui, alegando que a exação fere diversos princípios 
constitucionais e do Código Tributário Nacional, especialmente o § 1º do art. 20 da 
Constituição Federal, que define a base imponível em que deve incidir a compensação 
financeira para sua cobrança, sob pena de tornar-se autêntico confisco, vedado pela 
Constituição Federal. 
A Fazenda Nacional ofereceu contra-razões. 
Subiram os autos. 
É o relatório. 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): O art. 20 da Constituição Federal, depois de 
elencar os bens da União, assim dispôs no seu § 1º: 
"É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e as Municípios, bem 
como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração 
de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e 
de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial 
ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração". 
Tratando-se de preceito de eficácia contida, veio a lume, para regulamentá-lo, a Lei nº  
7.990, de 28.12.89, que traçou normas específicas sobre a compensação financeira de 
que cuida o dispositivo constitucional suso invocado, prevendo o recolhimento de três por 
cento sobre o valor do faturamento líquido resultante da venda do produto mineral, obtido 
após a última etapa de beneficiamento adotado e antes da sua transformação industrial. 
Mais tarde, a Lei nº  8.001,  de 13.03.90, veio a definir o faturamento líquido como o "total 
das receitas de vendas, excluídos os tributos incidentes sobre a comercialização de 
produto mineral, as despesas de transporte e as de seguro". 
Em estudo sobre o tema, Kioshi Harada reconhece sua "grande complexidade", inclusive 
para o fim de classificação, embora não haja dúvida de que se trata de receita pública, 
classificável como receita corrente, do ponto de vista de categoria econômica, 
enquadrando-se no item receitas diversas, segundo as fontes, nos termos da Lei nº 
4.320/64. 
A meu ver, não se trata de tributo, como pode parecer à primeira vista, mas de uma  
forma de compensar os entes públicos pela exploração de recursos naturais,  arrolados 
como bens públicos, em substituição à participação prevista no mesmo dispositivo legal. 
Assim, os recursos minerais, inclusive os do subsolo, são bens da União (art. 20, IX), de 
modo que pode a titular do domínio exigir de quem os explora o pagamento de uma 
retribuição, conforme previsto no dispositivo legal em comento, tal como exige de outros o 
pagamento de foro ou da impropriamente denominada "taxa de ocupação". Tal 
pagamento, portanto, assume a mesma feição da renda, do aluguel, do foro e de outras 
tantas retribuições que são devidas ao titular do domínio por terceiro que o explora, com a 
diferença de que o vínculo não se dá por força de contrato, mas tem gênese na própria 
Constituição. 
Assim entendendo, não vejo qualquer dificuldade em afastar os argumentos quanto à sua 
inconstitucionalidade. 
Ainda, porém, que se a conceba como uma receita de natureza tributária, não há como 
acolher os argumentos da impetrante, assim repelidos pelo ilustre Sentenciante: 
"O fato de ter característica de tributo e não vir disciplinado no capítulo destinado ao 
Sistema Tributário Nacional é irrelevante, porque, pela leitura do  § 1º do art. 20 da 
Constituição Federal, a intenção do legislador foi dar à compensação financeira um 
caráter de receita originária, daí porque colocou-a nas disposições previstas para 
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disciplinar os bens da União.  
Haja, talvez, uma imprecisão técnica, na disciplina da matéria, mas vício de 
inconstitucionalidade não existe. 
Sobre a questão da exigência de lei complementar, o próprio § 1º do art. 20 remete a 
criação da compensação financeira para a lei,  o que pode ser lei ordinária. 
A exigência de lei complementar é exceção e, por isso, vem sempre expressa na 
Constituição. 
Aqui não se aplica a regra do art. 154, I, da Constituição, porque há regra própria prevista 
no próprio texto constitucional para a matéria". (Fls. 114). 
Nas razões de apelação,  diz a impetrante que, além dos princípios tributários, a exação 
desafiaria lei complementar para a sua instituição. 
O argumento não procede. Quando a Constituição reclama lei complementar para a 
regulamentação de determinado dispositivo, ela o faz com todas as letras, como se vê  
em diversos dispositivos, a exemplo dos arts. 23, parágrafo único, 7º, I, 169, sem falar nas 
regras específicas das normas constitucionais tributárias, como as referentes à instituição 
de empréstimo compulsório,  imposto sobre grandes fortunas, de novos impostos etc. 
Fora daí, entende-se que a lei exigida pelo texto constitucional é a lei ordinária. 
Diz-se, ainda, que o pedido teria supedâneo em precedentes da Suprema Corte e do 
Superior Tribunal de Justiça. A impetrante não invocou qualquer precedente 
jurisprudencial sobre a questão de mérito. Limitou-se a fazê-lo quanto ao cabimento da 
impetração de natureza preventiva, o que não está em discussão. 
A única citação de precedente encontra-se no parecer subscrito pelo ilustre Procurador 
Regional da República Dr. Florismundo Vieira de Andrade, no seguinte tópico: 
"Tratando-se, como se trata, de diploma legal vocacionado a dar vitalidade ao comando 
expresso no art. 20, § 1º, da Constituição Federal, estou em que a demonstração cabal de 
que a reportada Lei nº  7.990/89 tenha extrapolado a vontade do legislador constituinte, 
fica à deriva a argumentação tendente a inquiná-la da eiva de inconstitucionalidade.  
Deflui daí não ser exigível a reclamada lei complementar, como se pretende 
equivocadamente na inicial, até porque a expressão 'na forma da lei', contida no reportado 
diccionamento constitucional, não autoriza se conclua por aquela exigibilidade. 
Também não é o caso de se trazer à cena argumento tendente a visualizar na enfocada 
compensação financeira cumulatividade com obrigações fiscais já existentes, afinal, trata-
se de imposição legal que resulta de emanação do próprio texto constitucional. 
Acerca do normatizado no art. 6º da Lei nº 7.990/89, a Egrégia 3ª Turma do TRF da 1ª 
Região decidiu que 'Não há, na hipótese, que se discutir cumulatividade, pois foi a própria 
Constituição que criou o CFEM', senão também 'Inexistência de identidade de base de 
cálculo com o ICMS, com o IPI e com as  contribuições sociais', para, em seguida, 
concluir pela 'Inocorrência de  inconstitucionalidade'. (Apelação Cível nº 93.01.22293-0-
DF, Rel. Juiz Fernando Tourinho Neto, in DJU de 25.10.93, Seção II, p. 45.107)" (Fls. 
108). 
Encontrei outros precedentes do Egrégio TRF da 1ª Região, que aqui transcrevo: 
"Tributário. Constitucional. Lei nº 7.990/89. Compensação financeira. Extração de 
minerais.  
Não existe na legislação que disciplina a compensação financeira pela exploração de 
recursos minerais no território da União qualquer afronta à Constituição Federal. Na 
verdade, aquela remuneração, integrante da receita originária do Estado, á uma 
indenização pelo  dano provocado pelo exaurimento lucrativo e progressivo das jazidas.  
Apelação provida.  
Remessa prejudicada". (AMS nº 34468-BA, Rel. Juiz Fernando  Gonçalves, DJ 01.07.94, 
p. 35798.) 
"Tributário. Compensação financeira pela exploração de recursos minerais. - CFEM. Lei 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

nº 7.990, de 28.12.89, art. 6º, da Lei nº 8.001, de  13.03.90, art. 2º. Constitucionalidade. 
A Constituição Federal, em seu art. 20, § 2º, assegurou aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios uma compensação financeira pela exploração de recursos minerais nos seus 
territórios.  
A Lei nº 7.990, de 1989, cumpriu o mandamento constitucional estabelecido no art. 20, § 
2º.  
Não há, na hipótese, que se discutir cumulatividade, pois foi a própria Constituição 
Federal que criou o CFEM. 
Inexistência de identidade de base de cálculo com o ICMS, com o IPI e com a 
contribuições sociais. 
Inocorrência de inconstitucionalidade". (AC 27283-DF, Rel. Juiz Tourinho Neto, DJ 
23.11.95,  p. 81132.) 
"Tributário. Exploração de recursos minerais. Compensação financeira pela exploração. 
Natureza jurídica. Legalidade e constitucionalidade. 
A compensação financeira paga pela exploração de recursos minerais, prevista na Lei nº 
7.990, de 28.12.89, não é ilegal nem inconstitucional. Sua cobrança representa apenas o 
cumprimento de um mandamento constitucional (art. 20, § 1º.). 
Não se trata de receita tributária, senão de uma receita patrimonial originária do Estado,  
como ressarcimento pela exploração mineral no seu território.  
Improvimento da apelação". (AC 28881-DF, Rel. Olindo Menezes, DJ 09.05.96, p. 29483.) 
Como se vê, na última das ementas, aquela Corte caminha para reconhecer que não se 
cuida de receita tributária, mas de natureza patrimonial, como me parece. 
Por todo o exposto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 50.571-PE  

Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelantes: SANTA EMÍLIA AGROINDUSTRIAL LTDA. E FAZENDA NACIONAL 
Apelados: OS MESMOS 
Advogados: DR. MARCOS AUGUSTO DE SÁ P. F. FILHO E OUTROS 
EMENTA 

Tributário. Imposto de exportação. Fato gerador. Irretroatividade. Resoluções 2.112/94 e 
2.136/94 do Banco Central do Brasil. Demora da Administração Pública. Impossibilidade 
de prejuízo ao contribuinte. 
1. Encontrando-se registrados na SISCOMEX os contratos negociados com o exterior ao 
instante da edição das Resoluções nºs 2.112 e 2.136, de 1994, infringe o princípio da 
irretroatividade da lei tributária a cobrança do imposto de exportação nas alíquotas de 
10% (dez por cento) ou 2% (dois por cento). 
2. O Decreto-lei nº 1.578/77 estabelece, em seu art. 1º, § 1º, que "considera-se ocorrido o 
fato gerador no momento da expedição da guia de exportação ou documento 
equivalente".  
3. A demora da Administração Pública para expedir o Registro de Venda não pode 
prejudicar o contribuinte que se ateve às diretrizes dos planos governamentais para 
efetuar os seus negócios jurídicos. 
4. Precedentes jurisprudenciais desta Colenda Corte: AMS 49552-PE, julgado em 
10.08.95, Relator Juiz Ridalvo Costa; AMS 50202-AL, julgado em 26.10.95, Relator Juiz 
Francisco Falcão; REO 49689-PE. julgado em 26.10.95, Relator Juiz José Maria Lucena. 
5. Apelação da impetrante provida. Parcial provimento da apelação da Fazenda Nacional 
e da remessa oficial. 
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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 
unanimidade, dar provimento à apelação da impetrante e dar parcial provimento à 
apelação da Fazenda Nacional e 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, com 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 Santa Emília Agroindustrial Ltda. contra ato praticado pelo 
Delegado da Receita Federal de Pernambuco, objetivando provimento judicial que a 
desobrigue do pagamento do imposto de exportação com a alíquota majorada, nos 
termos das Resoluções nºs 2.112, de 13.10.94, e 2.136, de 28.12.94, do Conselho 
Monetário Nacional.  
Diz a impetrante que se dedica às atividades da agroindústria canavieira, exportando sua 
mercadoria nos termos fixados pela política intervencionista do Poder Executivo, através 
do Ministério de Integração Regional (Portaria nº 412, de 28.06.94), a qual reduziu a 
alíquota do imposto de exportação a zero e fixou as cotas a serem comercializadas.  
Entretanto, o Banco Central do Brasil, através da Resolução nº 2.112, de 13.10.94, 
majorou a alíquota para 10% (dez por cento), e, através da Resolução nº 2.136, de 
28.12.94, reduziu a alíquota de 10% (dez por cento) para 2% (dois por cento), o que 
afronta o princípio da irretroatividade tributária, já que, nessas datas, já havia efetuado a 
negociação do produto, com a comunicação legal ao Departamento Técnico de 
Intercâmbio Comercial - Secretaria do Comércio Exterior do Ministério da Indústria, 
Comércio e Turismo, com os seus registros aprovados e liberados pelo Sistema Integrado 
de Comércio Exterior - SISCOMEX.  
Informações às fls. 90/93.  
Contestação da Fazenda Nacional às fls. 111/117.  
O parecer do Parquet é pela denegação da segurança, a ele subseguindo-se decisão 
monocrática parcialmente concessiva da ordem, relativa à operação objeto do Registro de 
Exportação nº 94/1000198-001, sob color de que apenas essa venda foi registrada em 
tempo hábil. 
Apelação da impetrante interposta às fls. 140/188. Contra razões às fls. 202/203.  
Apelação da Fazenda Nacional, 204/206. Contra-razões às fls. 215/220.  
É o relatório. 
VOTO  

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Analiso, primeiramente, a preliminar 
levantada na contestação apresentada pela Fazenda Nacional, segundo a qual a 
impetrante não teria comprovado, através de documento inequívoco, seu direito.  
Data vênia, divirjo de tal pensamento, vez que os documentos acostados pela impetrante, 
ao menos em tese, habilitam o conhecimento do mérito, na medida em que demonstram 
os contratos celebrados com as empresas estrangeiras, os registros do SISCOMEX e a 
legislação pertinente ao assunto.  
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Diante do exposto, rejeito a preliminar.  
Quanto ao mérito, o cerne da questão repousa em se saber se há infringência ao princípio 
da irretroatividade tributária no caso sob exame, uma vez que a alíquota do imposto de 
exportação, ao instante da determinação das cotas de comercialização de açúcar e do 
pedido de registro no SISCOMEX, efetuado pela impetrante, estava reduzida a zero.  
Através do Plano de Safra constante na Portaria nº 412, de 28 de junho de 1994, ficou 
determinada a cota de fabricação e comercialização do açúcar, o que restou atendido 
pela impetrante, efetuando o pedido de registro das negociações no SISCOMEX.  
Por essa ocasião, vigia a alíquota zero, a título de imposto de exportação, quando a 
Resolução nº 2.112, de 11 de outubro de 1994, do Banco Central do Brasil, tratou, em seu 
artigo 1º, a majoração da alíquota de exportação dos produtos comercializados pela 
impetrante de 0% (zero por cento) para 10% (dez por cento), e, posteriormente, através 
da Resolução nº 2.136, de 28 de dezembro de 1994, de 10% (dez por cento) para 2% 
(dois por cento).  
É com isso que se inconforma a impetrante, eis que, ao ensejo da publicação das 
referidas Resoluções, já havia solicitado o registro das mercadorias negociadas no 
SISCOMEX, não podendo, por isso, ser cobrado o imposto de exportação, sob pena de 
afronta ao princípio da irretroatividade da lei tributária.  
O Decreto-lei nº 1.578/77 estabelece, em seu art. 1º, § 1º: 
"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".  
Por sua vez, o Decreto nº 660/92, que instituiu o Sistema Integrado de Comércio Exterior - 
SISCOMEX, equiparou o registro das operações de exportação à guia de exportação: 
"art. 6º  
§ 1º - Para todos os fins e efeitos legais, os registros informatizados das operações de 
exportação ou de importação 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". 
Constata-se, então, que o fato gerador do imposto de exportação ocorre quando da 
expedição da guia de exportação ou documento equivalente, ou seja, o registro no 
SISCOMEX.  
O parágrafo único do art. 222 do Regulamento Aduaneiro, com a nova redação dada pelo 
Decreto 661/92, dispõe: "Para efeito do cálculo do imposto, considera-se ocorrido o fato 
gerador na data do registro da exportação no Sistema Integrado de Comércio Exterior - 
SISCOMEX".  
Esta Colenda Corte já decidiu nesse mesmo sentido, conforme constata-se pelos 
seguintes julgados: AMS 49552-PE, julgado em 10.08.95, Relator Juiz Ridalvo Costa; 
AMS 50202-AL, julgado em 26.10.95, Relator Juiz Francisco Falcão; REO 49689-PE, 
julgado em 26.10.95, Relator Juiz José Maria Lucena.  
Verificando-se, atentamente, os documentos anexados à exordial, recolhem-se os 
seguintes dados: 
a) Contrato nº 153/94, firmado em 26.05.94 (fls. 43/46); 
registro de venda no SISCOMEX datado de 10.11.94 (fls. 47). 
b) Contrato nº 176/94, firmado em 08.09.94 (fls. 50/52); 
registro de venda no SISCOMEX datado de 09.11.94 (fls. 48). 
c) Contrato nº 159/94, firmado em 09.06.94 (fls. 54/57); 
registro de venda no SISCOMEX datado de 09.11.94 (fls.59). 
d) Contrato nº 175/94, firmado em 08.09.94 (fls. 50/62); 
registro de venda no SISCOMEX datado de 09.11.94 (fls. 63).  
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Aplicando-se, então, o disposto no art. 1º do Decreto-lei nº 1.578/77, cumulado com o art. 
6º, § 1º, do Decreto nº 660/92, os quais determinam que o fato gerador do tributo é a 
expedição da guia pelo SISCOMEX, verifica-se que a expedição dos Registros de Venda 
ocorreram enquanto em vigor a Resolução nº 2.136/94, estando sujeito, em princípio, à 
alíquota de 2% (dois por cento).  
Ocorre, todavia, que o contribuinte não deve suportar as conseqüências decorrentes da 
demora da Administração Pública em fazer expedir os documentos necessários à 
caracterização do fato gerador.  
Se as vendas foram realizadas e informadas antes que as  Resoluções sob foco 
houvessem sido editadas, penso que a impetrante não deve arcar com os ônus da 
demora, já que a operação econômica da exportação do açúcar foi efetuada em 
consonância com o Plano de Safra, tendo as alterações das alíquotas violado o princípio 
da segurança jurídica pela alteração das condições preestabelecidas pelo Governo 
Federal.  
Por outro lado, há que se ressaltar a edição da Medida Provisória nº 1.064, de 27 de julho 
de 1995, a qual dispôs em seu art. 8º 
"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".  
Posteriormente, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro da Indústria, do Comércio e 
do Turismo, através de publicação de 03 de agosto de 1995, determinaram: 
"I - Fica concedida isenção total do imposto de exportação em operações com açúcar 
para as empresas identificadas no anexo à Portaria nº 302, de 1º de agosto de 1995, do 
Ministério da Indústria, do 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". 
Quanto à apelação da Fazenda Nacional, de fato, não consta dos autos o pedido acerca 
do Registro de Exportação nº 94/000198-001, relatada, apenas, nas informações da 
autoridade impetrada. Por esse motivo, dou parcial provimento à apelação da Fazenda 
Nacional, para que se exclua da condenação o reconhecimento do direito líquido e certo 
de não recolher o tributo sobre a exportação registrada sob o número acima epigrafado, 
vez que não constou do rol elencado pela impetrante. No entanto, com relação aos 
pedidos de registros constantes no corpo desta decisão e que foram arrolados pela 
impetrante, reconheço o direito líquido e certo de não ter que se submeter ao 
recolhimento da exação discutida, motivo pelo qual a Fazenda Nacional, enquanto 
sucumbente totalmente nos presentes autos, deve arcar com a totalidade do reembolso 
das custas processuais.  
Diante do acima exposto, concedo a segurança, nos termos em que foi postulada, dando 
provimento à apelação da impetrante e parcial provimento à apelação da Fazenda 
Nacional e à remessa oficial, apenas para excluir da condenação o direito de não recolher 
a exação relativa ao Registro de Exportação nº 94/000198-001. Reembolso das custas 
processuais pela Fazenda Nacional.  
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 51.582-RN  

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante HUMBERTO GONÇALVES XAVIER BEZERRA 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. TATIANA MENDES CUNHA E OUTROS (APTE.) 
EMENTA 

Constitucional e Tributário. Imposto de Renda. Proventos de idosos. Exigência de lei 
complementar. Inocorrência. 
- Os limites exigidos pelo art. 153, § 2º, II, da Constituição Federal, quanto à não 
incidência do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria e pensões auferidos 
por maiores de 65 anos, podem ser estabelecidos por lei ordinária. 
- A exigência de lei complementar depende sempre de expressa previsão do texto 
constitucional. De qualquer modo, tratando-se de norma de eficácia contida, o 
entendimento de que o dispositivo constitucional desafia lei complementar não poderia 
implicar no deferimento imediato do benefício. Precedentes. 
- Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

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

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: O impetrante, aposentado com mais de 65 anos, 
ajuizou o presente mandado de segurança contra o Delegado da Receita Federal em 
Natal-RN, com o fito de afastar a incidência do Imposto de Renda sobre os seus 
rendimentos provenientes exclusivamente de aposentadoria. 
Com apoio em lições de Sacha Calmon Navarro Coelho e de Paulo Barros Carvalho, 
argumenta que o disposto no art. 153, § 2º, II, da Constituição Federal, veicula uma regra 
de imunidade que só poderá ser limitada por lei complementar, não se prestando a tanto a 
Lei nº 8.383/91, ao limitar a dispensa de apresentação da declaração anual aos que 
perceberam no ano-base proventos em montante igual ou inferior a 13.000 UFIR's. 
A r. sentença denegou a segurança, argumentando que a exigência de lei complementar 
só deve ser acolhida quando o próprio texto constitucional assim determina. Além disso, o 
limite foi imposto em lei anterior à promulgação da atual Constituição Federal, e 
recepcionado pelo novo Sistema Tributário Nacional, de acordo com o art. 34, § 5º, do 
ADCT. 
O impetrante apela da r. sentença, reiterando a argumentação da inicial e invocando 
precedente do egrégio STJ. 
A Fazenda Nacional ofereceu contra-razões. 
É o relatório. 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): O art. 153, § 2º, II, da Constituição Federal, 
assim prescreve: 
"Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 
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(...) 
III - renda e proventos de qualquer natureza; 
(...) 
§ 2º. O imposto previsto no inciso III: 
(...) 
II - não incidirá, nos termos e limites fixados em lei, sobre rendimentos provenientes de 
aposentadoria e pensão, pagos pela previdência social da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, a pessoa com idade superior a sessenta e cinco anos, cuja 
renda total seja constituída, exclusivamente, de rendimentos do trabalho". 
Após a promulgação da vigente Constituição, mas antes de entrar em vigor o novo 
sistema tributário, foi editada a Lei nº 7.713/88, que estabeleceu limite para o benefício. 
Posteriormente, houve ampliação de tal limite, pelas Leis nºs 7.959/89 e 8.383/91. 
Assinala o ilustre Sentenciante que tal limite já existia muito antes da vigência da atual 
Constituição, remontando ao Decreto-lei nº 1.642/78. Depois de citar os diplomas legais já 
referidos, assim argumenta: 
"Mas, o importante é que, ao entrar em vigor o sistema tributário nacional, em 01.03.89, o 
limite já estava fixado em lei. E, não sendo incompatível com o novo sistema, foi ele 
recepcionado pela nova ordem tributária, a teor do art. 34, § 5º, do ADCT. Em 
decorrência, mesmo que prevalecesse a tese definida pelo impetrante, a lei complementar 
só seria necessária para alterar o limite. Como as alterações introduzidas pelas Leis nºs 
7.959/89 e 8.383/91 significaram aumento do valor do limite, ter-se-ia que a declaração de 
inconstitucionalidade dessas leis não aproveitaria aos maiores de 65 anos". (fls. 67). 
Argumenta, porém, o impetrante, com esteio em ensinamentos dos tributaristas Sacha 
Calmon Navarro Coelho e Paulo Barros Carvalho, que a limitação do benefício apenas 
poderia advir através de lei complementar, tendo em vista que o dispositivo constitucional 
é matriz de imunidade, que somente pode ser disciplinado por diploma legal dessa 
natureza. Dessarte, seriam de nenhuma valia os limites postos por leis ordinárias. 
Tais argumentos são respondidos pelo ilustre Sentenciante, nos seguintes termos: 
"Pode ser objetado a essas conclusões que o conceito de limitações constitucionais ao 
poder de tributar empregado pelo constituinte ao designar a mencionada Seção II é muito 
estrito, pois há regras relativas aos impostos que também configuram delimitação do 
poder tributário. Sem dúvida, a conceituação é restritiva, pois não se pode deixar de 
reconhecer que as regras delimitadoras do campo de incidência de determinado tributo 
afetam o poder tributário. Entretanto, apenas as regras da Seção II atingem diretamente o 
poder tributário abstrato, bloqueando-o e delimitando-o. Aquelas relativas ao campo de 
incidência de determinado tributo atingem um poder tributário concreto, seja da União, 
seja dos Estados, Distrito Federal ou Municípios. 
Tenho para mim, portanto, que o constituinte não poderia ter atribuído à expressão em 
comento um significado de maior amplitude. Se assim o fizesse estaria colocando todo o 
sistema tributário numa camisa de força de enorme rigidez. A implantação e a 
modificação da sistemática de tributação de determinado fato, mesmo com observância 
das normas constitucionais, teriam de ser efetuadas através de lei complementar, cuja 
aprovação exige um quorum qualificado, difícil de ser alcançado. Veja-se, por exemplo, a 
norma do parágrafo 5º do art. 153 da CF, segundo a qual, o ouro, quando definido em lei 
como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do 
Imposto sobre Operações Financeiras. Certamente, esse é um preceito que atinge o 
poder tributário. Então, se se adotasse o sentido amplo de limitações, seria necessário 
que a definição constasse de lei complementar. Enquanto não fosse editada essa espécie 
de lei, o ouro não poderia ser tributado, se adotado o entendimento esposado pelo 
impetrante. Outro exemplo: o parágrafo 4º do mesmo art. 153 prescreve que o Imposto 
sobre a Propriedade Territorial Rural não incide sobre pequenas glebas rurais definidas 
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em lei. Também aqui restringe-se o poder impositivo e haveria necessidade de lei 
complementar. Enquanto tal diploma legal não viesse a definir pequena gleba, o imposto 
praticamente não poderia ser cobrado em relação a qualquer propriedade, 
independentemente de sua dimensão. 
Ora, tal posição não tem lógica, não faz qualquer sentido. Com efeito, não se pode 
compreender que o poder constituinte resolva criar um estado e, ao mesmo tempo, 
estabeleça obstáculos para que essa entidade possa obter os meios financeiros 
indispensáveis para a realização de seus fins" (fls. 64/65). 
Depois de invocar ensinamento de Sacha Calmon, no sentido de que as leis 
complementares prendem-se a temas nucleares da estrutura federativa brasileira, o 
eminente Magistrado cita os casos em que nosso Estatuto Político exige expressamente 
lei complementar, assim concluindo: 
"Ora, na hipótese do art. 153, § 2º, II, a fixação dos limites previstos na Constituição não 
pode gerar qualquer conflito de competência nem qualquer disparidade com a legislação 
de qualquer outro integrante da Federação, porquanto só a União é que pode legislar 
sobre o Imposto de Renda. Assim, seria sem sentido a exigência de lei complementar. 
Por conseguinte, tanto a interpretação sistemática quanto a lógica convergem para a 
mesma posição de que os limites previstos no art. 153, § 2º, II, da CF, podem ser fixados 
por lei ordinária. 
Essa orientação é reforçada, ainda mais, pela análise da linguagem empregada pelo 
constituinte nas Seções III e seguintes do capítulo sobre o Sistema Tributário Nacional. 
Em vários dispositivos refere-se ele a lei, sem qualquer qualificativo; em outros, alude a lei 
complementar. Ora, como foi a própria Constituição que estabeleceu a diferença entre lei 
complementar e lei ordinária, ao tratar do processo legislativo, não é razoável entender 
que, quando alude a lei, está ela querendo dizer lei complementar. Isso evidencia que só 
nos casos já enunciados é que a disciplina da matéria não incluída na Seção II foi 
reservada à lei complementar. 
Cabe ter presente, ainda, que a Constituição deixou patente o propósito de limitar o 
benefício concedido aos inativos maiores de 65 anos. Nem poderia ser diferente, 
porquanto há pessoas nessa situação que percebem elevados rendimentos, conforme 
tem noticiado a imprensa. Seria um despautério conceder imunidade irrestrita a esses 
rendimentos, pois estaria sendo ferido de morte um dos mais caros e democráticos 
princípios da tributação, pelo qual todo cidadão deveria lutar com todas as suas forças: o 
da capacidade contributiva, consagrado no art. 145, § 1º, da Lei Maior. Assim, esse 
benefício, que já não tem um bom fundamento sócio-econômico, porque só alcança o 
maior de 65 anos aposentado ou pensionista, sem amparar aquele que, apesar da idade, 
ainda trabalha, tornar-se-ia, se fosse ilimitado, um verdadeiro absurdo". (Pág. 66). 
Observo que o colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar mandado de injunção sobre a 
matéria, reconheceu a existência de lei idônea à regulamentação do dispositivo 
constitucional em exame, como se dessume da seguinte EMENTA 
"Mandado de Injunção. Regulamentação do artigo 153, § 2º, Inc. I, da Constituição 
Federal. Agravo regimental não conhecido. Omissão legislativa inexistente. 
Denegado o mandado de injunção por despacho do Relator, não se conhece do agravo 
regimental protocolizado na Secretaria do STF após o término do prazo, embora postado 
nos Correios no qüinqüênio legal. Precedentes. 
- Existindo lei disciplinando a matéria constitucional (redução de imposto de renda a 
aposentados e pensionistas com mais de 65 anos e renda constituída exclusivamente dos 
frutos do trabalho), não se justifica o ajuizamento do mandado de injunção, ação que 
pressupõe a ausência de norma que impeça o gozo de direitos ou prerrogativas 
instituídas pela Lei Maior. AgRg não conhecido". 
(Ac. un. do STF - Pleno - AgRg em MI 152-9-DF - Rel. Min. Célio Borja - j. em 21.02.90, 
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pub. no DJU em 20.04.90, p. 3.047). 
Invoco, ainda, os seguintes precedentes na esteira da tese ora acolhida: 
"Tributário. Imposto de Renda. Imunidade. Aposentados e pensionistas. Art. 153, § 2º, CF. 
Mesmo inexistindo a lei cogitada pelo art. 153, § 2º, II, da Constituição Federal, a 
imunidade ali prevista deve ser aplicada dentro dos contornos máximos já definidos em 
aludida regra constitucional. 
Todavia, é indispensável a presença de duas condições para que possa incidir a regra 
imunizante: ter o aposentado ou pensionista idade superior a sessenta e cinco anos e que 
a sua renda seja constituída, exclusivamente, de rendimentos do trabalho. 
Recurso improvido". 
(STJ, RMS nº 2.623-1-RJ, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, j. em 22.02.95, pub. no DJ em 
27.03.95). 
"Constitucional e Tributário - Imunidade dos idosos (art. 153, § 2º, II, da CF). 
1. A imunidade do Imposto de Renda na fonte e na declaração para os proventos dos 
idosos será limitada em lei ordinária, como expressa o art. 153, § 2º, II, da CF. 
2. O fator de exigir a Carta Política lei complementar para regular as limitações 
constitucionais ao poder de tributar (art. 146, II), não significa que o benefício 
constitucional é integral, sem limites, até o advento da lei qualificada. 
3 Se eficaz o preceito, está ele limitado pela lei ordinária nº 7.713/88. Se ineficaz, por 
ausência de lei complementar, não há de reivindicar o benefício. 
4. Recurso improvido". 
(TRF 1ª Região, 4ª T., ApCiv 135918/93-MG, DJ 8.8.94, p. 41781, Rel. Juíza Eliana 
Calmon). 
"Tributário. Imposto de Renda. Rendimentos provenientes de aposentadoria. Previdência 
de entidade do Estado Federal. Pessoa com idade superior a sessenta e cinco anos. 
Constituição Federal, art. 153, § 2º, inc. II. Lei nº 7.713, de 22.12.1988. 
1 - Cabe à lei ordinária e não à lei complementar regulamentar o disposto no art. 153, § 
2º, inc. II, da Constituição Federal, que cuida da incidência do Imposto de Renda sobre 
rendimentos provenientes da aposentadoria e pensões, pagos pela previdência social das 
entidades do Estado federal. 
2 - O Imposto de Renda, nos termos do art. 153, § 2º, inc. II, da Constituição, pode incidir 
sobre parte dos rendimentos do aposentado. 
3 - O servidor, na hipótese do art. 153, § 2º, inc. II, da Constituição, que tenha outra 
renda, pode ter os proventos imunes, total ou parcialmente, do Imposto de Renda, que 
incidirá, tão-somente, sobre a outra renda. 
4 - A Lei nº 7.713, de 1988, estabeleceu os limites da incidência do Imposto de Renda, na 
hipótese prevista no art. 153, § 2º, inc. II, da Constituição. 
5 - Na fonte, há de incidir Imposto de Renda sobre os rendimentos do aposentado com 
mais de sessenta e cinco anos, pagos pelas entidades do Estado Federal; na declaração 
anual, far-se-á a apuração do imposto, nos termos do art. 153, § 2º, inc. II, da 
Constituição. 
6 - Apelação improvida". 
(TRF - 1ª Região, 3ª T., ApCiv 116101/94-MG, DJ 25.8.94, p. 45886, Rel. Juiz Tourinho 
Neto). 
Embora entenda que o preceito constitucional não carece de lei complementar para sua 
regulamentação, a prevalência da tese contrária em nada poderia beneficiar o impetrante, 
tendo em vista que a norma é classificada entre aquelas denominadas "de eficácia 
contida", ou seja, que dependem da implementação de outra norma para que possam 
produzir efeitos. 
Nesse sentido, foi o posicionamento adotado pelo egrégio STJ no RMS 3.368-6-RJ, 
Relator Min. Garcia Vieira: 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

"Mandado de Segurança - Rendimentos provenientes de aposentadoria - Imposto de 
Renda - Imunidade - Dispositivo constitucional que não é auto-aplicável - Dependência de 
lei complementar. 
Pedido que não depende de produção de prova. 
É parcial a imunidade instituída pelo art. 153, § 2º, item II, da Constituição Federal, em 
favor dos rendimentos decorrentes de aposentadoria de pessoa com mais de sessenta e 
cinco anos, não sendo auto-aplicável referido dispositivo constitucional. Depende ele de 
lei complementar para fixar os termos e os limites da não incidência do imposto de renda 
sobre referidos rendimentos 
Pedido certo que não depende de produção de provas. 
(j. em 22.05.95, pub. no DJ de 27.03.95). 
Ressalto que o precedente da mesma Corte invocado pelo apelante não o beneficia. O 
julgado assim definiu a espécie: 
"Tributário. Imposto de Renda. Aposentados e pensionistas. Artigo 153, parágrafo 2º, CF.  
Mesmo inexistindo a lei cogitada pelo art. 153, parágrafo 2º, II, da Constituição Federal, a 
imunidade ali prevista deve ser aplicada dentro dos contornos máximos já definidos em 
aludida regra constitucional. 
Todavia, é indispensável a presença de duas condições para que possa incidir a regra 
imunizante: ter o aposentado ou pensionista idade superior a sessenta e cinco anos e que 
sua renda total seja constiuída, exclusivamente, de rendimentos do trabalho. 
Recurso improvido". (fls.74/75). 
Ora, o impetrante demonstrou contar mais de 65 anos de idade. Todavia, não trouxe 
prova de que "sua renda total seja constituída, exclusivamente, de rendimentos do 
trabalho", o 
que poderia ser feito com a mera juntada de fotocópia de sua declaração de rendimentos. 
Por todo o exposto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 52.923-RN 

Relator O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: EMPRESA DE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.-ECOCIL 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogada: MARA REGINA SIQUEIRA DE LIMA (APTE.) 
EMENTA 

Constitucional e Tributário. Dedução da base de cálculo da contribuição sobre o lucro dos 
prejuízos verificados em períodos anteriores. Limitação. Art. 58 da Lei 8.981/95. 
- É inconstitucional o diploma legal que limita a compensação dos prejuízos verificados 
nos períodos anteriores, quando da apuração da base de cálculo da contribuição sobre o 
lucro. 
- O conceito de lucro, no sentido constitucionalmente utilizado, corresponde ao de 
acréscimo patrimonial. 
- O impedimento ou a limitação à referida compensação implica na descaracterização da 
base de cálculo constitucionalmente prevista, constituindo-se num ato excedente da 
outorga constitucional de competência tributária. 
- Apelação provida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
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unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 19 de setembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente, em exercício 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO    

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Insurge-se a impetrante ECOCIL - Empresa de 
Construções Civis Ltda. contra iminente ato do Delegado da Receita Federal em Natal-
RN, aduzindo o provável cerceamento ao direito de compensar os prejuízos fiscais 
referentes aos exercícios de 1990 a 1994, em razão da suposta inconstitucionalidade da 
MP nº 812/94, sucedida pela Lei nº 8.981/95, e do ato administrativo consubstanciado na 
Nota nº 455 da COSIT, pleiteando, ao final, a permanência da compensação na forma da 
Lei nº 8.383/91.    
O Juiz monocrático não concedeu a medida liminar, por entender ausente o perigo na 
demora da prestação jurisdicional.    
Em parecer, o Ministério Público Federal opinou pela denegação da segurança.    
A sentença denegou a segurança, sob o fundamento da inexistência de direito líquido e 
certo, porquanto há apenas expectativa de direito de compensar os prejuízos fiscais do 
mês em que ocorreu o prejuízo. Repeliu a alegação de afrontamento ao princípio da 
irretroatividade, sustentando que a legislação tributária tem imediato alcance aos fatos 
geradores pendentes. Acolheu, no todo, o parecer subscrito pelo Parquet.  
Irresignada, a impetrante apela da decisão, reiterando os mesmos fundamentos jurídicos 
da peça vestibular.  
Apresentadas as contra-razões, subiram os autos a esta Corte, sendo-me distribuídos.    
É o relatório. 
VOTO    

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Trata-se de apelação de sentença que 
denegou a segurança em writ impetrado com o fito de impedir a limitação da exclusão, na 
apuração da base de cálculo da contribuição sobre o lucro, dos prejuízos verificados em 
períodos anteriores, constante do art. 58 da Lei nº 8.981/95, que operou a conversão da 
Medida Provisória nº 812/94.    
O referido dispositivo tem a seguinte dicção: 
"Art. 58. Para efeito da determinação da base de cálculo da contribuição sobre o lucro, o 
lucro líquido ajustado poderá ser reduzido por compensação da base de cálculo negativa, 
apurada em períodos-base anteriores em, no máximo, trinta por cento". 
Tal compensação era prevista sem qualquer limitação pela Lei 8.383/91, que instituiu o 
sistema de apuração mensal do referido tributo.    
Alega a contribuinte que a restrição veiculada pelo diploma impugnado opera a tributação 
de uma parte do seu patrimônio não correspondente ao lucro, sendo, portanto, 
inconstitucional. A par disto, desrespeita o princípio da irretroatividade, atingindo os 
prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de 1994, data da edição da medida 
provisória que restou convertida na Lei.   
Cabe afastar, inicialmente, o argumento relativo à retroatividade do diploma legal 
impugnado. A Lei 8.981/95, em diversos dispositivos, tratando de sua abrangência 
temporal, deixou claro que apenas a partir de 1º de janeiro de 1995 é que passaria a ser 
aplicada (v. arts.1º, 4º a 7º, 25, 42 etc.). Tendo em vista que tal diploma retrotraiu seus 
efeitos à data da edição da medida provisória (31 de dezembro de 1994), não há que se 
falar em desrespeito ao princípio da irretroatividade, nem mesmo ao da anterioridade, vez 
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que sua aplicação deu-se apenas no exercício posterior àquele em que foi publicada.    
Passemos à análise do problema relativo ao excesso de tributação.    
O tema requer, antes de mais nada, uma análise do fato jurígeno contido na norma 
constitucional definidora da contribuição. Sabemos que, relativamente a este tipo de 
tributo, a despeito de caracterizar-se como do tipo vinculado, a Constituição dispõe de 
forma específica sobre o seu substrato material.     
Desta forma, após a enunciação dos contribuintes (empregadores e trabalhadores), a 
Constituição define, delimita, o universo fático sobre o qual deverá recair a cobrança da 
exação. Nas hipóteses em que são contribuintes os empregadores, incidirá sobre a folha 
de salários, o faturamento e o lucro.     
É de se notar, portanto, que a objetividade destes conceitos não permite uma ampla 
liberdade ao legislador, quando da instituição do tributo, na determinação de sua base de 
cálculo. Esta já se encontra previamente delimitada no preceito constitucional. Qualquer 
iniciativa no sentido de instituir base de cálculo discrepante desta delimitação constitui-se 
num ato excedente da outorga constitucional da competência tributária.    
É dentro desta ordem de idéias que devemos perquirir o conceito de lucro, que em 
particular nos interessa. 
De recente artigo, publicado na Revista Dialética, de dezembro de 1995, p. 49 , 
transcrevo texto escrito pelo eminente tributarista Hugo de Brito Machado, que cuida do 
assunto. 
"Os conceitos de renda e lucro.  
Renda, nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional, é o produto do capital, do 
trabalho, ou da combinação de ambos, e proventos são os acréscimos patrimoniais não 
compreendidos no conceito de renda. Define assim, como âmbito de incidência do 
imposto em tela, o acréscimo patrimonial. Tanto a renda, como os proventos, constituem 
acréscimos do patrimônio, e a ocorrência de tais acréscimos é que enseja a cobrança do 
imposto.  
Lucro é uma forma de renda. A palavra lucro significa resultado positivo obtido na 
atividade empresarial. Na linguagem da legislação do imposto de renda das pessoas 
jurídicas a palavra lucro aparece seguida de qualificativos. São usuais as expressões 
lucro real, lucro operacional, lucro líquido, lucro da exploração, lucro do exercício, entre 
outras.  
Em contabilidade, a palavra resultado significa a variação patrimonial verificada em 
determinado período. Pode ser positivo, que é o lucro, ou negativo, que é o prejuízo. Se 
vem desacompanhada de qualificações, a palavra resultado é entendida como lucro 
líquido.  
O lucro líquido do exercício é o acréscimo patrimonial verificado no período, geralmente 
utilizado como base de cálculo do imposto sobre a renda e da contribuição social sobre o 
lucro das empresas.  
O conceito de renda e o conceito de lucro, para compor o âmbito constitucional, tanto do 
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza como da contribuição social 
instituída pela Lei 7.689/88, correspondem, induvidosamente, a acréscimo patrimonial".    
Diante da clareza e percuciência da exposição, não há como entender de outra maneira, 
no contexto constitucional, a significação da palavra lucro, utilizada como base de cálculo 
da contribuição de que ora se trata.    
Posto o conceito, cabe indagar se a limitação à compensação do prejuízo anterior na 
apuração da contribuição sobre o lucro descaracteriza a base de cálculo 
constitucionalmente permitida.    
A apuração do resultado das empresas é feita, sabe-se, periodicamente. Nestes 
intervalos periódicos pode-se concluir se a empresa vem ou não obtendo lucros, levando-
se em consideração os investimentos inicialmente realizados, o capital a princípio 
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subscrito. É precisamente este acréscimo patrimonial que constitui o substrato tributável 
da contribuição sobre o lucro. Sob pena de aviltar o princípio da capacidade contributiva, 
previsto na Constituição, não pode o tributo recair sobre o que efetivamente não constituiu 
um aumento patrimonial do contribuinte. Aliás, é justamente nos impostos sobre a renda 
que a norma principiológica tem aplicação mais expressiva.    
Sendo assim, na apuração da base de cálculo da contribuição sobre o lucro, não se pode, 
qualquer que seja o período em que realizada, deixar de excluir os prejuízos sofridos nos 
períodos anteriores, sob pena de estar-se tributando um acréscimo patrimonial irreal, que, 
em sua totalidade ou pelo menos em parte, apenas serviu para recompor o patrimônio da 
empresa.    
Neste sentido, a tributação não recai sobre o lucro, mas sobre uma parcela maior, que 
inclui a recomposição patrimonial.    
Podemos concluir, portanto, que a Lei nº 8.383/91, ao permitir a compensação total dos 
prejuízos sofridos nos períodos anteriores, nada mais fez do que ajustar a cobrança do 
tributo aos ditames constitucionais. Na verdade, interferiu na composição da base de 
cálculo da contribuição, a fim de que coincidisse com a previsão da Carta Magna. Na 
ausência de tal comando, seria lícito aos contribuintes insurgirem-se contra o ato da 
Fazenda que vedasse a exclusão dos prejuízos na forma preconizada pelo diploma em 
referência.    
O art. 2º da Lei nº 7.689/88, instituidor da base de cálculo da contribuição em tela, em sua 
alínea "c", determina que o resultado do período-base seja apurado de acordo com a 
legislação comercial. Com efeito, é justamente na Lei nº 6.404/76 que iremos colher o 
indicativo legal de que não se pode apurar lucros, no sentido constitucional, sem antes 
deduzir os prejuízos acumulados.    
O art. 189, deste último diploma, determina a dedução dos prejuízos acumulados e da 
provisão para o imposto de renda antes de qualquer participação. Apenas após deduzidas 
as participações é que, finalmente, se apura o lucro líquido do exercício, na precisa 
orientação do art. 191.    
Destarte, não há como negar que, persistindo prejuízos de períodos anteriores, não se 
pode apurar corretamente o aumento patrimonial correspondente ao lucro, senão depois 
de eliminada a parcela negativa do patrimônio.   Concluímos, finalmente, que qualquer 
norma que venha a vedar ou limitar quantitativamente a compensação dos prejuízos na 
apuração da base de cálculo da contribuição sobre o lucro é inconstitucional, e, portanto, 
configura-se ilegítimo e passível de ferir direito líquido e certo o ato da Fazenda que se 
propõe a levar a efeito a referida constrição.    
Neste sentido, o voto proferido nesta Corte, pelo Juiz Hugo de Brito Machado, assim 
ementado: 
"Tributário. Contribuição social sobre o lucro. Base de cálculo. Prejuízos acumulados. 
Compensação. Parágrafo único do art. 44 da lei 8.383/91. 
- Os prejuízos acumulados devem ser considerados na determinação da base de cálculo 
da contribuição social instituída pela lei 7.689/88, sem o que estará sendo violado o seu 
art. 2º, parágrafo primeiro, alínea "c", c/c o art. 189 da Lei 6.404/76. 
- Lucro ou renda, segundo o CTN, é acréscimo patrimonial, e este não se verifica 
enquanto os prejuízos não são recuperados. O que se tem, até então, é a recuperação e 
não acréscimo de patrimônio. E utilizar tributo sobre a renda, ou sobre o lucro, para atingir 
o patrimônio, é utilizar tributo com efeito de confisco, contrariando o inciso IV do art. 150 
da Constituição Federal. 
- Prevalência dos elementos contextual e finalístico sobre o elemento literal. Indiscutível o 
direito à compensação dos prejuízos acumulados em um determinado período com lucros 
relativos a período posterior, conforme prescrito no parágrafo único do art. 44 da Lei 
8.383/91. 
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- Apelação provida".  
(AMS nº 46007-CE, DJU, p. 50475).    
Por todo o exposto, dou provimento à apelação.  
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 53.528-AL 

Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelante: CIA. ENERGÉTICA DE ALAGOAS-CEAL 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados DRS. ALOÍSIO BEZERRA DA SILVA LEITE E OUTROS (APTE.) 
EMENTA 

Tributário e Constitucional. Imunidade tributária. COFINS. Lei Complementar nº 70/91. 
Empresa concessionária de energia elétrica. Art. 155, § 3º, da Constituição Federal. 
Inexistência de distinção entre a expressão "operações" e "faturamento". Direito à 
imunidade. 
1. Existe ameaça objetiva, concreta e real, que justifique a impetração, quando a 
impetrante é inadimplente em relação a uma dada exigência tributária, eis que se sujeita o 
inadimplente às possíveis investidas do Fisco. 
2. Tratando-se de empresa concessionária de energia elétrica, inquestionável é a sua 
condição de contribuinte, até mesmo por antecipação, vez que a retenção de tal 
contribuição é feita pelas próprias companhias distribuidoras quando da venda de energia 
elétrica à impetrante.  
3. Irrelevância da questão de dispor o § 3º do artigo 155 da CF de 1988 acerca de regra 
de imunidade objetiva ou subjetiva. O termo "operações" congloba a espécie 
"faturamento". O fato gerador da COFINS é a operação mercantil de compra e venda de 
mercadorias ou serviços, gerando, ao final, a receita bruta ou o faturamento, que 
representa o quantitativo apurado pelo contribuinte. 
4. A imunidade do artigo 155, § 3º, da CF/88, abrange, de maneira taxativa, as operações 
relativas a energia elétrica, vale dizer, dela beneficiam-se as operações das empresas 
que produzam ou comercializem energia elétrica, atividades em função das quais obtêm 
aquelas o seu faturamento, base de cálculo da COFINS.  
5. Precedentes jurisprudenciais. Apelação provida. 
 
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, dar 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: Trata-se de mandado de segurança impetrado 
pela CEAL - Companhia Energética de Alagoas contra ato praticado pelo Delegado da 
Receita Federal naquele Estado, com o fim de não se submeter ao pagamento da 
contribuição social criada pela Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991, face 
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à imunidade tributária conferida pelo art. 155, § 3º, da Constituição Federal de 1988. 
Entende a impetrante ser imune e que a referida contribuição não pode ser cobrada, já 
que a sua atividade é a de concessionária de energia elétrica. 
Informações às fls. 24/33; suscitam-se preliminares de falta de interesse de agir e de 
ausência dos documentos comprobatórios da condição de contribuinte; quanto ao mérito, 
sustenta-se a legalidade da cobrança da referida exação, pelo fato da norma 
constitucional versar sobre imunidade objetiva. 
O Parquet Público Federal opinou pela denegação da segurança; a tanto subseguiu-se 
sentença denegatória da ordem. 
Recurso de apelação apontado às fls. 47/77. Contra-razões às fls. 78/83; reinsiste-se, 
basicamente, na tese da imunidade, tal como sustentada na petição inicial. 
É o relatório. 
VOTO 

O JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): O caso em apreço não é relativo à 
constitucionalidade ou não da Contribuição Social prevista na Lei Complementar nº 70/91 
(COFINS), mas sim atinente à suposta imunidade da impetrante que, com base naquela e 
em razão da atividade que exerce, tenciona eximir-se da exação. 
A empresa impetrante é concessionária de energia elétrica e entende estar incluída entre 
os contribuintes que gozam da imunidade tributária prevista no art. 155, § 3º, da Carta 
Magna, assim expresso: 
"Art. 155, § 3º - À exceção dos impostos de que tratam o inciso II, do caput deste artigo, e 
do art. 153, I e II, nenhum outro tributo poderá incidir sobre operações relativas a energia 
elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do 
País". 
Portanto, o ponto central da demanda é verificar se a impetrante tem direito à imunidade 
prevista no citado dispositivo constitucional, face à atividade a que se dedica. 
Antes, porém, não me corro de tecer breves considerações em relação às  preliminares 
suscitadas pela autoridade dita coatora, quanto à falta de interesse de agir, e à ausência 
de provas de que a impetrante é contribuinte da exação. 
Diz-se que a impetrante não demonstrou que a ameaça é objetiva, concreta e real, o que 
inviabiliza a impetração do writ. Ao meu pensar, não procede tal argumentação, pois a 
norma jurídica discutida, contra a qual a impetrante se insurge, tem aplicação concreta, na 
medida em que o não recolhimento do tributo faz com que se torne inadimplente, 
sujeitando-se, assim, às possíveis investidas do Fisco. 
No tocante à ausência de documentos comprobatórios do recolhimento do tributo, 
acompanho o entendimento esposado pelo eminente Magistrado de 1º Grau; é que, "a 
impetrante, sendo empresa comercializadora de energia elétrica, inquestionavelmente é, 
ao ver do Fisco Federal, obrigada ao recolhimento da COFINS, até mesmo por 
antecipação, vez que a retenção de tal contribuição é feita pelas próprias companhias 
distribuidoras quando da venda de energia elétrica à impetrante, o que não é negado pela 
própria autoridade coatora".  
Diante do exposto, tenho por correta a rejeição das preliminares pelo decisum 
monocrático. Passo ao exame do mérito. 
A Fazenda Nacional sustenta que a impetrante não é imune ao recolhimento da COFINS, 
pois a imunidade tratada pelo dispositivo constitucional é da espécie objetiva, já que leva 
em consideração não a condição pessoal do contribuinte, mas sim as operações 
realizadas, não se inserindo, nesse contexto, o faturamento do contribuinte.  
É irrelevante a questão de tratar-se de regra de imunidade objetiva ou subjetiva o 
dispositivo da Constituição, pois o ponto nevrálgico é distinguir-se se na expressão 
"operações", constante do texto constitucional, se inclui a atividade da impetrante que dá 
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ensejo ao faturamento, base de cálculo da COFINS. 
O termo "operações", no meu pensar, é gênero de que é espécie o "faturamento". O fato 
imponível da COFINS é a operação mercantil de compra e venda de mercadorias ou 
serviços, gerando, ao final, a receita bruta ou o faturamento, que representa o quantitativo 
apurado pelo contribuinte. Dessa forma, não se pode dissociar a idéia que se tem acerca 
de "operações", da expressão "faturamento".  
Destaco, por oportuno, o entendimento do eminente Magistrado Hugo de Brito Machado, 
na AMS n.º 45.631 - PE, verbis:  
"As vendas são, induvidosamente, operações. Vendas de derivados de petróleo, ...'são, 
induvidosamente, operações com tais mercadorias'. É evidente, portanto, que essas 
vendas, cujo somatório constitui o faturamento, ou receita bruta da empresa, estão 
abrangidas pela imunidade prescrita pelo parágrafo 3º do art. 155 da Constituição 
Federal, é por isso que não compõem o suporte fáctico da incidência da COFINS, ou de 
qualquer outro tributo, salvo as exceções nesse dispositivo constitucional expressamente 
estabelecidas. Imunidade que protege igualmente a receita bruta das empresas 
fornecedoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações ..."  
A expressão contida no art. 155, § 3º, já reproduzido, refere-se, de maneira taxativa, a 
operações relativas a energia elétrica, ou seja, pertinente às empresas que produzem e 
comercializam atividades que envolvam energia elétrica. Assim, ao final da apuração 
mensal das operações relativas à comercialização da energia elétrica, a impetrante obtém 
o valor do seu faturamento, base de cálculo da COFINS.  
Assiste, então,  razão à impetrante, pois o dispositivo constitucional não deixa dúvidas, 
sendo clara a sua redação, inexistindo restrição que excetue a impetrante do benefício 
dessa imunidade. 
Vêm bem a propósito, alguns julgados deste egrégio Tribunal: 
"Constitucional e Tributário. Imunidade. COFINS. Combustíveis e derivados de petróleo. 
- A ampla imunidade conferida às operações efetuadas com combustíveis e derivados de 
petróleo impossibilita a exigência da Contribuição para Financiamento da Seguridade 
Social - COFINS sobre elas incidente. 
- Precedentes das 1ª (AMS 45631-PE, Rel. Juiz Vladimir Carvalho (convocado), AMS 
47450-RN, por mim relatada, AMS 49605-AL, Rel. Juiz Francisco Falcão) e 3ª (AC 81693-
AL, Rel. Juiz Ridalvo Costa) Turmas. 
- Apelação provida. Segurança concedida". 
(AMS 47803/PE, Rel. Juiz Castro Meira, julg. 28.09.95) 
"Constitucional. Tributário. Imunidade. Minerais. Contribuição Social. Art. 155, § 3º, da 
CF/88. 
- À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste artigo e o art. 153, I e II, 
nenhum outro tributo poderá incidir sobre operações relativas a energia elétrica, serviços 
de telecomunicações, derivados de petróleo e minerais do País. 
- Apelo provido". 
(AMS 51268-AL, Rel. Juiz Francisco Falcão, julg. 19.10.95). 
Por tais considerações, dou provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 53.998-PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: GERALDO ARAÚJO TECIDOS LTDA. 
Advogados: DRS. GILBERTO FLÁVIO DE AZEVEDO LIMA E OUTROS (APDA.) 
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EMENTA 

Constitucional e Tributário. Direito à dedução imediata e integral do imposto pago a maior 
por imprecisão do índice inflacionário utilizado para o cálculo da correção monetária das 
demonstrações financeiras em 1990. Lei nº 8.200/91. Apelo e remessa improvidos. 
  
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, 18 de junho de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Trata-se de apelação interposta pela Fazenda 
Nacional contra a sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da 7ª Vara, que concedeu 
segurança à empresa Geraldo Araújo Tecidos Ltda. para garantir-lhe o direito de "subtrair 
de uma só vez ou em quantas vezes bastem, do lucro líquido apurado de qualquer 
período-base, obedecida a prescrição qüinqüenal, a parcela da correção monetária das 
demonstrações financeiras, relativa ao período-base de 1990, entre a variação do Índice 
de Preços ao Consumidor - IPC, que poderia ser aplicada na correção monetária das 
demonstrações financeiras e não o foi, segundo alegado pela impetrante, e a variação do 
BTNF". 
Alegou a apelante que a sentença foi proferida contra legem, pois o regramento da Lei 
Federal 8.200/91, hostilizado pela impetrante sobre ainda estar vigente, foi havido como 
constitucional. 
Argumentou, ainda, que o MM. Juiz a quo acolheu como provado um fato que pela 
impetrante se acha meramente alegado, qual seja, a ocorrência e a extensão do saldo 
devedor da correção monetária exibido na Declaração do Imposto de Renda dela, 
impetrante. 
Às fls. 130/134 foram oferecidas as contra-razões. 
É o relatório. 
Peço dia para julgamento. 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A Lei 8.200/91, reconhecendo o 
direito à aplicação do índice do IPC na correção monetária das demonstrações financeiras 
relativas ao período-base de 1990, consagrou, no texto legal, orientação que já se 
formava na jurisprudência, pois não se poderia entender como lucros, resultados que 
apenas refletiam a inflação. 
Conforme ressaltou o eminente Juiz monocrático, o lucro líquido do exercício deverá ser 
apurado com observância das disposições da Lei nº 6.404/76. 
O artigo 187, IV, da Lei 6.404/76, determina que o saldo devedor da conta de correção 
monetária é computado como despesa dedutível do próprio exercício social. 
Logo, a impetrante adquiriu direito à aludida dedução integral. 
É procedente, portanto, a argumentação do MM. Juiz sentenciante de que "a legislação 
posterior que retira tal faculdade é inaplicável, porque inconstitucional, vez que estaria 
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ferindo direito adquirido da empresa de deduzir de forma integral e de uma só vez o saldo 
devedor da conta de correção monetária". 
Relativamente ao segundo argumento apresentado pela apelante, deve-se esclarecer que 
a sentença não assegurou a dedução de um valor determinado. 
Referiu-se, na sua parte dispositiva,  à dedução da parcela que corresponder à diferença 
entre a variação do IPC e do BTNF. 
Não está a Fazenda Nacional impossibilitada de verificar os valores efetivamente 
correspondentes à mencionada diferença.  
Em face do exposto, nego provimento à apelação e à remessa.  
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 54.022-CE    

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ-UFC 
Apelado: CLÁUDIO VITORIANO MONTEIRO DE MORAES 
Advogados: DRS. REGINA LÚCIA LOPES JAGUARIBE E OUTROS (APTE.) E  

ANTÔNIO WALMICK LIMA FERREIRA (APDO.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMENTA 

Ensino superior. Transferência no interesse do serviço. Art. 99, Lei 8.112/90. Funcionário 
de empresa pública federal. 
- Aluno do curso de Direito da Universidade Regional do Cariri,  funcionário da CEF, 
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transferido ex-officio, passando a exercer cargo na DIFUS - Divisão de Fundos e Seguros 
em Fortaleza, tem direito à transferência para idêntico curso oferecido pela UFC. 
- O comando inserto no art. 99 da Lei 8.112/90 também se aplica aos servidores 
estaduais e municipais, bem como a seus dependentes, ainda quando a posse seja 
efetivada em primeira investidura em cargo público. 
- Aplica-se também o mesmo dispositivo aos empregados públicos funcionários de 
entidades da administração indireta - sociedades de economia mista e empresas públicas. 
- Precedentes. 
- Apelação e remessa oficial improvidas. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório, 
voto e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado. 
Recife, 05 de setembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente, em exercício 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Cláudio Vitoriano Monteiro de Moraes, funcionário da 
Caixa Econômica Federal, impetrou mandado de segurança contra ato do Reitor da 
Universidade Federal do Ceará, que indeferiu o seu pedido de transferência do curso de 
Direito da Universidade Regional do Cariri - URCA para aquela instituição, formulado em 
razão de ter sido transferido ex-officio da cidade de Iguatu-CE para a cidade de Fortaleza, 
a fim de ocupar vaga na DIFUS - Divisão de Fundos e Seguros. Fundamentou o pleito na 
Lei 7.037/82. 
Juntou documentos comprovando a sua lotação no quadro da Divisão de Fundos e 
Seguros a partir de 29.05.95 (fls.14) e a sua matrícula no 1º período do curso citado, no 1º 
semestre letivo de 1995. 
O MM. Juiz a quo deferiu a liminar. 
O MPF opinou pela concessão do mandamus. 
A r. sentença julgou procedente o pedido, baseando-se no disposto pelo parágrafo único 
do art. 99 da Lei 8.112/90; na proteção à educação (CF, art. 205) e à família (CF, art. 226, 
§ 8º), determinando a matrícula do impetrante na referida Universidade ainda naquele 2º 
semestre de 95. 
Apelou a impetrada, alegando, em suma, que o caso sub judice não se enquadra nas 
hipóteses legais de transferência e que seu ato pautou-se nos "estritos limites da 
legalidade". 
Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Postulou o impetrante, funcionário de CEF,  
a transferência do seu curso de Direito da Universidade Regional do Cariri - URCA para a 
Universidade Federal do Ceará, em razão de ter sido transferido no interesse do serviço 
para exercer cargo na Divisão de Fundos e Seguros - DIFUS, na cidade de Fortaleza. 
Juntou documentos comprovando a matrícula no 1º período do curso, 1º semestre letivo 
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de 1995, e a sua lotação na DIFUS a partir de 29.05.95 (fls. 14). 
Esta Turma, em diversas oportunidades, tem manifestado seu entendimento favorável à 
transferência de curso àqueles nomeados para cargo de provimento em comissão, 
observando sempre o que dispõe o art. 99 da Lei nº 8.112/90, que dispõe: 
"Art. 99. Ao servidor estudante que mudar de sede no interesse da Administração é 
assegurada, na localidade da nova residência ou na mais próxima, matrícula em 
instituição de ensino congênere, em qualquer época, independentemente de vaga. 
Nesse sentido: 
"Ensino superior. Servidor municipal. Transferência. 
- Estudante da UFPB nomeado para exercer cargo em comissão na Vice-Prefeitura de 
Fortaleza tem direito a transferência para idêntico curso oferecido pela UFC. 
- Aplicação analógica do art. 99 da Lei 8.112/90. 
- Apelação e remessa oficial improvidas. Sentença concessiva da segurança mantida". 
(AMS 42578-PB, por mim relatada, j. em 24.05.94, DJU de 12.08.94.). 
De igual modo, tem assegurado este órgão fracionário a todos os servidores, não só a 
partir da edição do Regime Jurídico Único, mas também enquanto vigia o antigo Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis da União (Lei 1.711/52), o direito à transferência de 
curso, quer sejam eles federais, estaduais ou municipais, em obediência ao princípio 
constitucional da isonomia, como pode se ver das seguintes ementas: 
"Ensino superior. Servidor municipal. Transferência. 
- Estudante da UFPB nomeado para exercer cargo em comissão na Vice-Prefeitura de 
Fortaleza tem direito a transferência para idêntico curso oferecido pela UFC. 
- Aplicação analógica do art. 99 da Lei 8.112/90. 
- Apelação e remessa oficial improvidas. Sentença concessiva da segurança mantida". 
(AMS 42578-PB, por mim relatada, j. em 24.05.94, DJU de 12.08.94). 
"Ensino superior. Transferência escolar. Lei 8.112/90, art. 99. Estudante que assume 
cargo comissionado. 
- O art. 99 da Lei 8.112/90 assegura ao servidor que mudar de sede matrícula em 
instituição de ensino congênere, em qualquer época, independentemente de vaga, na 
localidade da nova residência ou na mais próxima. 
- A norma permissiva também contempla o estudante que assume o cargo público em 
qualquer dos níveis da Administração Pública, ainda que a investidura só ocorra após o 
início dos estudos de nível superior, e quer seja o cargo de provimento efetivo ou em 
comissão. Precedentes. 
- Manutenção da sentença que concedeu a segurança". 
(AMS 37950-CE, Rel. Juiz Ridalvo Costa, j. em 10.02.94.). 
Não há como prosperar, desse modo, a irresignação da apelada, na medida em que 
frontalmente oposta ao entendimento pacífico deste Tribunal acerca da vexata quaestio. 
Também não há de prevalecer a tese de que seria necessário um vínculo anterior com o 
serviço público para se efetivar a mudança da sede funcional e, aí sim, proceder-se à 
transferência do estudante. Pelo contrário, a jurisprudência desta Corte tem admitido que 
a norma supracitada também se aplica às hipóteses de primeira investidura no cargo, 
desde que fora do local onde funciona o curso, ainda quando em comissão. 
Foi esse o entendimento perfilhado pela egrégia 3ª Turma desta Corte, quando do 
julgamento da REO 9213-RN, Rel. Juiz Ridalvo Costa, j. em 14.04.94, DJU de 27.05.94, 
assim decidindo: 
"Administrativo. Servidor público. Transferência escolar. Lei 8.112/90 - art. 99. 
- O servidor público que 'mudar de sede' de trabalho, no interesse da Administração, tem 
direito à transferência escolar, em qualquer época, independente de vaga. 
- Aplicação da regra à primeira investidura em cargo, efetivo ou comissionado, fora do 
local onde funciona o curso no qual estava matriculado. 
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- Manutenção da sentença". 
Este Tribunal tem ainda admitido a transferência mesmo quando seja o servidor 
empregado público, funcionário de entidades da administração indireta, sejam elas 
empresas públicas ou sociedades de economia mista, como ocorre no caso em tela. É o 
que se infere da seguinte decisão desta 1ª Turma: 
"Direito Administrativo. Ensino superior. Transferência de aluno filho de servidor do Banco 
do Brasil. Interpretação das normas. 
1. Os benefícios relativos à transferência  de estabelecimento de ensino, 
independentemente de vaga, concedidos aos funcionários públicos federais, são 
extensivos aos servidores da administração indireta, descentralizada. 
2. As normas relativas à transferência de alunos devem ser interpretadas 
teleologicamente, para que aspectos de ordem formal não prejudiquem o interesse do 
Estado em garantir a unidade da família e a proteger e incentivar a educação. 
3. Recurso de apelação provido". 
(REO nº 33099-PB, Rel. Juiz Francisco Falcão, j. 16/09/93, DJ 19/11/93). 
Nesse sentido, vejamos decisão mais recente da 3ª Turma desta Corte: 
Ensino superior. Transferência escolar. Empregado da Empresa Brasileira de 
Telecomunicações - EMBRATEL. 
1 - Por construção pretoriana, são assegurados aos servidores da administração indireta, 
inclusive aos das paraestatais, os mesmos direitos assegurados aos funcionários 
públicos, no tocante às transferências escolares. Precedentes do ex-TFR. 
2 - Esposa de servidor da Embratel. Direito à transferência. 
(AMS nº 52718-CE,  3ª Turma, Rel. Juiz  Ridalvo Costa, j. 29.02.96, DJU 22.03.96, p. 
18136). 
Isto posto, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 54.023-CE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: DUCOCO-CIA. INDUSTRIAL DO COCO 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA FILHO E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Tributário. Importação de coco ralado desidratado. Aplicação de sobretaxa antidumping. 
Legalidade. Incidência no momento do registro da declaração de importação. 
1. A fixação da sobretaxa antidumping na forma de imposto de importação adicional está 
prevista na Portaria nº 611, de 25.11.93, considerando que a análise preliminar das 
informações disponíveis revelou a existência de dumping e evidências suficientes de dano 
causado à indústria doméstica de cocos frescos ou secos, sem casca, mesmo ralados. 
2. O fato gerador do imposto é o ato de registro da Declaração, na repartição aduaneira - 
arts. 23 e 44 do Decreto 37/66. Para efeito de cobrança tanto da alíquota do Imposto de 
Importação, quanto da sobretaxa antidumping, considera-se a data do registro da 
Declaração de Importação. 
3. A Guia de Importação autoriza a entrada de mercadoria no território aduaneiro, mas 
não fixa o momento do fato gerador, não se levando, portanto, em consideração a data de 
sua expedição para determinação da incidência da alíquota do Imposto de Importação e 
da sobretaxa antidumping. 
4. Apelação improvida. 
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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 anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 15 de agosto de 1966 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Cuida-se de apelação interposta por DUCOCO-Cia. 
Industrial do Coco contra sentença que  julgou improcedente pedido da impetrante que 
objetivava isentar-se do pagamento da sobretaxa antidumping, instituída após a 
negociação de compra de mercadorias estrangeiras. 
O MM. Juiz sentenciante, fundamentando o seu decisum, argumentou que não há 
qualquer violação aos princípios constitucionais do ato jurídico perfeito, do direito 
adquirido e da irretroatividade das leis, como salientou a impetrante, uma vez que a 
relação tributária nasce com o fato gerador e este ocorre com a entrada da mercadoria 
estrangeira em território nacional, e não com a celebração do contrato comercial para 
importação. 
Além disso, entende o douto Juiz que não cabe em mandado de segurança apurar a 
existência ou não dos fatos alegados, ou seja, da existência ou não de dumping, já que se 
trata de matéria fática, sendo possível sua apreciação em processo de conhecimento que 
demande dilação probatória. 
Daí é que, irresignada, apela a autora, sustentando que, ao fechar os contratos de 
compra e venda, assumiu obrigações com o fornecedor internacional e outras com seus 
clientes no mercado interno e que a aplicação da sobretaxa eleva sobremaneira o custo 
da mercadoria. Além disso, alega ter havido desrespeito ao ato jurídico perfeito e que há 
inegável direito líquido e certo, pois os contratos foram celebrados antes da edição da 
portaria em questão. Enfim, aduz que há falhas insanáveis na Portaria 611/93 e que 
aplicar a sobretaxa imporá à recorrente ônus substancial injusto e a levará, 
inexoravelmente, ao encerramento das suas atividades. 
Foram apresentadas contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): O cerne da questão é a cobrança de 
sobretaxa provisória, aplicada quando da importação de coco ralado desidratado, 
estabelecida pela Portaria 611/93 aos produtos que já tinham sido negocioados no 
estrangeiro. 
A medida antidumping provisória é uma prática de proteção à economia do país, que vem 
sendo aplicada pelo Governo Brasileiro como uma maneira de salvaguardar o produto 
nacional quando são introduzidos bens no mercado doméstico a preço de exportação 
inferior ao valor devido. Essa medida pode ser provisória ou definitiva. No caso em 
análise, foi aplicada a provisória.  
Nesse caso, através de denúncia, inicialmente foi instaurado um processo de análise da 
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prática de dumping sob o número 10768043074/93-40, que, por ser constatada, culminou 
com a emissão da Portaria 611/93, cujas determinações são respaldadas pela Lei 8.174, 
de 30.01.91, e pelo Decreto 174, de 10.07.91, e as medidas tomadas são as 
conseqüências da comprovação da prática de dumping de alguns países exportadores de 
coco que, no intuito de aumentar o mercado consumidor do seu produto, adotam preços 
abaixo do valor devido, inviabilizando a sobrevivência das indústrias nacionais que 
fabricam produtos similares. 
Independentemente dessas considerações preliminares, quando se fala sobre taxas 
relativas ao comércio exterior, é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e 
os limites estabelecidos em lei, alterá-las, para efeito de sua imediata exigibilidade, tanto 
no que diz respeito à importação como à exportação. No entanto, a cobrança das taxas 
antidumping é feita por ocasião da ocorrência do fato gerador, isto é, na emissão do 
registro da Declaração de Importação, não sendo relevante para esse efeito, e, no caso 
concreto, a data da celebração do contrato de compra e venda ou a do embarque ou a do 
ingresso no país da mercadoria importada. 
Imposto de Importação e medida antidumping não se confundem. A cobrança do primeiro 
não exclui a do segundo, se houver. Nesse caso, cobram-se o Imposto de Importação e a 
sobretaxa antidumping no mesmo momento, em que é representado pelo registro de 
Declaração de Importação. 
Eis o que estabelecem as normas atinentes ao momento da cobrança do Imposto de 
Importação, que é o mesmo da sobretaxa antidumping, extraídas do Regulamento 
Aduaneiro, aprovado pelo Decreto 91.030/85: 
"Art. 86. O fato gerador do imposto é a entrada da mercadoria estrangeira no território 
aduaneiro (art. 19 do CTN, art. 1º do DL 37/66)". 
"Art. 87. Para efeito de cálculo do imposto considera-se ocorrido o fato gerador (DL 37/66, 
art. 23): 
I - na data do registro da Declaração de Importação de mercadoria despachada para 
consumo..." 
Pertinente a jurisprudência abaixo transcrita: 
"Tributário. Imposto de Importação. Guia de Importação. Fato gerador. Portaria Ministerial 
nº 711, de 17 de novembro de 1992. 
1. O Imposto de Importação, segundo dispõe o art. 19 do Código Tributário Nacional, tem 
como fato gerador a entrada dos produtos estrangeiros no território nacional. 
2. A guia de importação autoriza a entrada de mercadoria no território aduaneiro, mas não 
fixa o momento do fato gerador, não se levando, portanto, em consideração a data de sua 
expedição para determinação da incidência da alíquota do Imposto de Importação". 
(AMS 0138141/94-MA, Rel. Juiz Tourinho Neto, TRF 1ª Região, 3ª Turma, decisão em 
20.03.85, DJ 06.04.95, p. 19346). 
"Imposto de Importação. Fato gerador. Guia de Importação. Portaria 711/92. Verificada a 
ocorrência do fato gerador do Imposto de Importação na vigência da Portaria 711/92, 
correto é o recolhimento do imposto sob a alíquota nela exigida. Sentença confirmada. 
Apelo improvido". 
(AMS 05.27028/93-AL, Rel. Juiz Francisco Falcão, TRF 5ª Região, 1ª Turma, decisão em 
19.08.93, DJ 18.03.94, p. 10689). 
Assim, também não há que se pleitear direito adquirido, uma vez que a relação tributária 
só se estabelece a partir da data do ingresso do produto no território nacional. Portanto, a 
aplicação da sobretaxa obedece ao dispositivo legal, devendo ser cobrada na data da 
emissão do registro da Declaração de Importação, pelo que, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
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APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 54.110-CE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 
Apelados: ALBANIR VIEIRA CARNEIRO COELHO E OUTROS 
Advogados: DRS. FERNANDO TELES DE PAULA LIMA E OUTROS (APTE.) E  

VALMIR PONTES FILHO (APDOS.) 
 
EMENTA 

Processo Civil. Administrativo. Constitucional. Mandado de Segurança. Apelação. 
Redução de vencimentos. Impossibilidade. Princípio da irredutibilidade. Inexistência de 
processo legal. Cerceamento de defesa. 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 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, 6 de agosto de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a Fundação Nacional de Saúde 
contra sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da 7ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, 
que concedeu segurança preventiva aos apelados, determinando à apelante que se 
abstenha de lhes reduzir os vencimentos provenientes das funções médicas exercidas 
perante a entidade. 
Alega a apelante inexistir direito adquirido na percepção de vencimentos em duplicidade, 
assegurada pelo mandamus aos impetrantes. Aduz, ainda, que o TCU tem se 
manifestado reconhecendo a ilicitude do recebimento de dupla remuneração pelos 
recorridos. 
A sentença vergastada, adotando em parte o parecer do Ministério Público Federal, 
concedeu a segurança, ao argumento da impossibilidade de redução de vencimentos, 
mercê da garantia constitucional. 
Em contra-razões, os apelados pedem a manutenção do decisum, afrontando os 
argumentos do apelo, por isso que o condão não teria de alterar os sólidos fundamentos 
da sentença.  
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Os apelados, médicos da Fundação 
Nacional de Saúde, lotados na Coordenação Regional do Ceará, impetraram mandado de 
segurança contra a entidade a que servem, por se encontrarem em vias de sofrer 
considerável redução na remuneração percebida, por recomendação do Tribunal de 
Contas da União. 
A apelante, após auditoria do TCU, cujo resultado apontava irregularidade nos 
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vencimentos dos apelados, expediu ofício-circular no qual noticiava a redução de 50% 
nos valores remuneratórios dos médicos da Fundação, alterando-lhes inclusive a jornada 
de trabalho. 
Os apelados foram admitidos nas funções sob o regime estatutário, já na vigência da Lei 
nº 8.112/90, instituidora do Regime Jurídico Único dos servidores das fundações públicas 
federais. 
Preliminarmente, o Juiz a quo deferiu o pedido de liminar, para garantir aos apelados a 
integralidade remuneratória, à luz do princípio insculpido no art. 37, XV, da Lei Magna. Na 
sentença final, aquela autoridade ratificou a liminar, para conceder a segurança 
preventiva, trazendo à colação decisão do colendo STJ, que observa a inflexibilidade do 
princípio em apreço, quando assim se pronuncia: 
"A garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos impede que fato 
superveniente do Estado afete, reduza ou suprima o direito ao estipêndio que já se 
incorpora ao patrimônio jurídico do servidor". 
Alega a apelante que o TCU demonstrou exaustivamente a ilicitude do recebimento de 
duplo vencimento por parte dos apelados. Não aponta, contudo, em que consistiria o 
ilícito, que, uma vez existente, demandaria uma investigação, visando apuração de 
responsabilidade civil ou penal. Não há notícia de qualquer procedimento nesse sentido. 
De outra parte, a própria apelante assevera que "a decisão da presidência de suspender 
um dos vencimentos auferidos por médicos e odontólogos da Fundação Nacional de 
Saúde fulcrou-se em decisum do egrégio Tribunal de Contas da União". 
Limita-se a Fundação, em suas razões, a transcrever o que chama de argumentos sólidos 
do TCU, cuja decisão revela que o processo naquele Tribunal tramitou sigilosamente, não 
havendo qualquer notícia de que os apelados tenham sido sequer notificados para se 
manifestarem. 
Ora, se no processo presidido pelo Tribunal de Contas olvidou-se a garantia constitucional 
insculpida no art. 5º, LV, e se a Fundação apelante se limitou a cumprir a determinação do 
TCU, fica evidenciada flagrante violação, mais uma vez, da norma constitucional. 
A não instauração de processo administrativo para apuração de ilícito noticiado pelo TCU 
e que ensejou a decisão da presidência da Fundação Nacional de Saúde em reduzir pela 
mentade os vencimentos dos apelados representa flagrante violação ao due process of 
law, o que caracteriza cerceamento de defesa. 
Por essas razões, nego provimento à apelação, mantendo a sentença que concede a 
segurança. 
É o voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 55.647-AL 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: ANDREA FONSECA DE LIMA ROCHA BARROS 
Apelada: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS-UFAL 
Advogados: DRS. FLÁVIA PADILHA BARBOSA (APTE.) E   

LINDINALVA FARIAS E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Transferência de aluno de curso universitário para outra unidade de ensino 
superior no mesmo curso. Art. 100 da Lei 4.024/61, com redação dada pela Lei 7.037/82. 
Atos praticados com vícios. Anulação motivada da tranferência. 
- Apelação improvida. 
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ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em MS n. 55.647-AL, em que são 
partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, à unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 22 de agosto de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente, em exercício  e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Cuida-se de apelação da r. sentença que, nos 
autos de mandado de segurança impetrado por Andrea Fonseca de Lima Rocha Barros 
contra ato do Magnífico Reitor da Universidade de Alagoas, denegou a segurança 
pleiteada, não reconhecendo o direito da impetrante à transferência do Curso de Direito 
da Faculdade de Direito de Maceió - FADIMA/CESMAC para o mesmo curso da 
Universidade Federal de Alagoas-UFAL. 
Afirma a apelante que seu pedido de transferência foi deferido na gestão anterior da 
Universidade, sendo expedido atestado de vaga. Com a nova administração, foram 
revistos os processos de transferência, ensejando o indeferimento do seu requerimento, 
anulando a decisão anterior, o que considera um ato abusivo e ilegal da Administração, 
ferindo seu direito adquirido. Alega, ainda, que a matéria é de discricionariedade, não 
cabendo revisão de atos com prejuízos a terceiros. 
Subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Trata-se de apelação da r. sentença 
que, nos autos de mandado de segurança, não reconheceu o direito da impetrante à 
transferência do curso de Direito da Faculdade de Direito de Maceió- FADIMA/CESMAC 
para o mesmo curso da Universidade Federal de Alagoas-UFAL. 
Compulsando os autos, observo que não foram atendidas as exigências regulamentares 
que condicionam os atos dos administradores da entidade aos colegiados da instituição, 
para que fosse deferido o pedido de transferência formulado pela impetrante, o que 
acarreta vícios de motivação e forma. 
Dispõe o art. 100 da Lei 4.024/61, com redação dada pela Lei 7.037/82: 
"Art. 100 - A transferência de alunos, de uma para outra instituição de qualquer nível de 
ensino, inclusive de país estrangeiro, será permitida de conformidade com os critérios que 
foram estabelecidos: 
a) pelo Conselho Federal de Educação, quando se tratar de instituição vinculada ao 
sistema federal de ensino; 
b) pelos Conselhos Estaduais de Educação, quando se tratar de instituições estaduais e 
municipais; 
c) pelo colegiado máximo, de natureza acadêmica, em cada instituição, quando existirem 
normas emanadas dos órgãos previstos nas alíneas anteriores". 
Não cumprindo a gestão anterior da Universidade com os trâmites legais para o 
deferimento da transferência da impetrante, pode a Administração rever os seus atos, 
devido à existência de vícios, considerando, também, que a Universidade não dispunha 
de vagas, tendo sido, no entanto, emitido parecer favorável à transferência. 
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Como bem se pronunciou o Representante do Ministério Público: 
"Quanto ao fundamento jurídico da Súmula 473, é sabido que sua incidência reclama do 
administrador demonstração da ocorrência dos pressupostos ali lançados que o direito 
sumulado, tal como ocorre com os preceitos normativos em geral, só tem aplicação 
quando o fato realizado (conceituado) oferecer correspondência com o suporte hipotético 
delineado no seu teor (conceito da norma) do STF, que reconhece à Administração o 
poder-dever de anular os próprios atos, quando eivados de vícios, ou revogá-los por 
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos;  
.................................................................................................................. 
De toda sorte, quando se cuida da invalidade dos atos administrativos 'enquanto 
subespécies dos atos jurídicos' importa considerar a própria substância do vício para, 
então, aferir a possibilidade de vir a ser convalidado ou não via auto-controle, vez que 
este está sujeito aos parâmetros gerais que a ordem jurídica impõe à prática dos atos 
administrativos e sem discricionariedade qualquer.  
.................................................................................................................. 
O Conselho Federal de Educação, por sua vez, através da Resolução nº 12, de 02.07.81, 
exercitando o poder regulamentador que o legislador lhe conferiu, instituiu no seu artigo 
1º, parágrafo único, in fine, que as transferências a que se refere este artigo (art. 100, Lei 
4.024/61) são as de um para outro estabelecimento, para prosseguimento dos estudos do 
mesmo curso. Por outro lado, condiciona a expedição da guia de transferência do 
estabelecimento originário à declaração de vaga pelo estabelecimento de ensino, fixe 
normas específicas que disciplinem a concessão e o recebimento das transferências, 
ajustadas à presente Resolução (art. 8º). Finalmente, como forma de tornar mais flexíveis 
as transferências, o Conselho Coordenador de Ensino e Pesquisa da UFAL prevê, 
compatibilizando o princípio da eqüidade, a possibilidade de transferência, do mesmo 
curso no qual a acadêmica ingressou através do concurso vestibular, porém condiciona-a 
à existência de vaga no novo estabelecimento. Com efeito, os atos da administração 
universitária, concretizados no procedimento de oferta e declaração de vagas para 
preenchimento por transferência, ora hostilizados, são resultantes de prática frontalmente 
contrária à lei e aos regulamentos". 
Não consistem, portanto, as alegativas da apelante, pelo que reconheço a legalidade do 
ato da Administração que desconstituiu a transferência da impetrante. 
Diante do exposto, nego provimento ao apelo, mantendo a sentença recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 55.829-CE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: ESTADO DO CEARÁ 
Apelados: JOSÉ BARRETO DE CARVALHO E OUTRO 
Advogados: DRS. JOSÉ ANCHIETA SANTOS SOBREIRA E OUTROS (APTE.) E  

MARIA SANTA RITA LEAL E OUTROS (APDOS.) 
 
EMENTA 

Constitucional e Tributário. Imposto de Renda sobre os proventos de magistrados 
aposentados. 
I - Competência da Justiça Federal para julgar mandado de segurança em que não é 
impugnada apenas a retenção do imposto, cujo produto da arrecadação pertence ao 
Estado-membro, mas toda e qualquer cobrança incidente sobre os rendimentos da 
aposentadoria. 
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II - A norma do art. 153, § 2º, II, da Constituição Federal, prevê isenção nos termos e 
limites estabelecidos em lei ordinária. Eficácia que se concretiza em função das regras do 
art. 6º, XV, da Lei 7.713/88, com a alteração produzida pelo art. 12 da Lei 8.383/91. 
Inexistência de direito a imunidade total. Apelo e remessa providos. 
 
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, para cassar a segurança, nos termos do voto 
do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 17 de setembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Trata-se de mandado de segurança em que os 
impetrantes buscam se eximir do recolhimento de imposto de renda na fonte, invocando a 
isenção prevista no parágrafo 2º do art. 153 da Constituição Federal, que entendem 
abranger a totalidade dos proventos, pois contam mais de 65 anos e seus rendimentos 
decorrem exclusivamente do trabalho. 
A sentença que concedeu a segurança, da lavra do então Juiz Federal da 5ª Vara do 
Ceará, Dr. Geraldo Apoliano, hoje integrante desta Corte, está assim ementada: 
"Constitucional. Tributário. Artigo 153, § 2º, II, da Constituição Federal de 1988.  
- Norma de eficácia contida, instituidora de imunidade do Imposto sobre a Renda e 
Proventos de Qualquer Natureza em relação aos rendimentos provenientes de 
aposentadoria e pensão pagos pela previdência social da União, dos Estados e dos 
Municípios a pessoa com idade superior a sessenta e cinco anos, cuja renda seja 
constituída, exclusivamente, de rendimentos do trabalho. 
- Porque a imunidade circunscreve-se no âmbito das limitações constitucionais ao poder 
de tributar, a integração normativa do preceito em referência exigiria a edição de lei 
complementar (CF, artigo 146, II). 
- A lei ordinária nº 7.713, de 1988, e os atos normativos a ela subseqüentes 
transmudaram a regra de imunidade em regra de isenção, em afronta ostensiva à 
supremacia e inviolabilidade dos cânones constitucionais. 
- Ilegalidade dos atos impugnados. Confirmação da medida liminar. Procedência dos 
pedidos. Concessão da segurança". 
Recorre o Estado do Ceará, alegando, em resumo: a) nulidade ante o não recebimento de 
contestação apresentada tempestivamente; b) incompetência da Justiça Federal por 
caber o desconto do imposto de renda na fonte ao Estado do Ceará, em razão de os 
impetrantes serem desembargadores aposentados e de o imposto de renda, no caso, 
pertencer ao Estado-membro e não à União, dada a regra do art. 157, I, da Constituição 
Federal. No mérito, c) invoca precedente do egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região e sustenta que a norma em que se funda o writ contempla isenção dependente de 
lei ordinária, e não imunidade. 
Responderam os apelados, salientando que a competência da Justiça Federal, na 
hipótese, decorre de o pedido não abranger apenas a questão do imposto de renda na 
fonte, mas toda e qualquer cobrança sobre os seus proventos. 
É o relatório. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Dispensei nova ouvida do Ministério Público, dada a regra do art. 17 da Lei 1.533/51. 
Peço dia para julgamento. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): É certo que ao Estado-membro 
pertence o produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte de seus 
servidores, em razão do disposto no art. 157, I, da Constituição Federal. Se atacado 
apenas o ato de retenção do tributo na fonte, a competência seria mesmo da Justiça do 
Estado do Ceará. Mas a inicial investe contra toda e qualquer cobrança sobre os 
proventos dos impetrantes, o que incluiria eventual pagamento ou restituição decorrente 
da declaração anual de rendimementos. Assim, há manifesto interesse da União, 
expresso nas informações prestadas pela Sra. Delegada da Receita Federal em 
Fortaleza. 
Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência da Justiça Federal. 
No tocante à contestação oferecida pelo Estado do Ceará e não recebida por ultrapassar 
o decêndio, era descabida, redundante, porquanto o Desembargador Presidente do 
Tribunal de Justiça já prestara as informações de fls. 42/43. A representação da pessoa 
jurídica de direito público, nessa fase do procedimento mandamental, cabe à autoridade 
apontada coatora, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante. Nem 
se diga que haveria litisconsórcio passivo necessário inatendido, no caso, porquanto o 
Estado já integrava a lide desde o início. 
Afasto, também, a preliminar de nulidade. 
No mérito, assiste razão ao apelante. 
A norma sob discussão tem o seguinte teor: 
"Art. 153... 
§ 2º. O imposto previsto no inciso III: 
......................................................... 
II - não incidirá, nos termos e limites fixados em lei, sobre rendimentos provenientes de 
aposentadoria e pensão, pagos pela previdência social da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, a pessoa com idade superior a sessenta e cinco anos, cuja 
renda total seja constituída, exclusivamente, de rendimentos do trabalho". 
Cuida-se, como reconhece o ilustre setenciante, de norma constitucional de eficácia 
contida, porque dependente de regulamentação no plano infraconstitucional. 
A sentença passa, daí, a desenvolver raciocínio que, com a devida vênia, não guarda a 
melhor adequação à lógica jurídica. Senão, vejamos. 
Se o dispositivo constitucional enfocado dependesse de lei complementar, a inexistência 
de tal édito significaria prejuízo para os destinatários. Haveria omissão legislativa que se 
não poderia suprir. O mandado de injunção seria o único remédio possível e teria o efeito 
de o Supremo Tribunal Federal oficiar ao Congresso Nacional para edição da lei. 
Mas esta não é a hipótese sob exame. Ao apreciar o Mandado de Injunção nº 3858-RJ, o 
Supremo Tribunal Federal, Relator o eminente Ministro Moreira Alves, deixou claro que o 
comando constitucional "deferiu à legislação ordinária o estabelecimento dos termos e 
limites em que não incidirá sobre rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão 
pagos pela previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
a pessoa com idade superior a sessenta e cinco anos, cuja renda total seja constituída, 
exclusivamente, de rendimentos do trabalho". Reporta-se, então, ao advento da "Lei 
7.713/88, cujo art. 6º, XV, regulamentou os termos e os limites desse benefício, com a 
alteração introduzida pela letra "b" do  § 3º do art. 12 da Lei nº 8.383". Conclui, então, pela 
inexistência de omissão regulamentadora. 
Não é de definir-se, por outro lado, a figura em questão como imunidade tributária, na 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

qual a Constituição descaracteriza a incidência de tributo sobre certos fatos, pessoas ou 
situações, configurando norma negativa de competência já descrita na Lei Maior. O caso 
concreto é de isenção, consistente em desfigurar-se a hipótese de incidência, nos termos 
e limites fixados em lei ordinária. A União tem competência para cobrar o imposto de 
renda dos aposentados maiores de 65 anos, mas a lei irá fixar os termos e os limites em 
que os rendimentos exclusivos do trabalho serão excluídos da incidência. Trata-se, 
portanto, de isenção, e não de imunidade. E que imunidade seria essa sujeita ao 
estabelecimento de termos e limites? No momento, seria inteiramente inócua, na falta de 
lei complementar que os previsse. 
Esta Turma já decidiu casos idênticos na mesma linha adotada pelo egrégio Tribunal 
Regional Federal-1ª Região. 
Por essas razões, dou provimento ao apelo e à remessa oficial para denegar a 
segurança, cassando a liminar e comunicando-se de imediato às autoridades apontadas 
coatoras.  
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 56.044-PE  

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelantes: ZENAIDE DE SOUZA CHAVES MENDES E OUTROS 
Apelada: SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE-SUDENE 
Advogados: DRS. PEDRO JOSÉ DA SILVA (APTE.) E  

JUSTO DUARTE RODRIGUES E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Constitucional. Administrativo. Plano de Seguridade Social do Servidor Público Federal. 
Contribuição. Alíquota. Medida Provisória nº 560/94. 
- Reconhecida  a inexigibilidade da edição de lei complementar, bem como da obediência 
ao prazo nonagesimal, a teor do disposto no art. 40, § 6º, da Constituição Federal. 
- É constitucional o escalonamento das contribuições sociais através de alíquotas 
progressivas em razão das faixas de remuneração do servidor. 
- Se não houve majoração dos percentuais, mantendo-se os mesmos parâmetros da Lei 
8.688/93, a medida provisória constitui instrumento hábil para atender às finalidades do 
caso concreto. 
- Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 26 de setembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente, em exercício 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO    

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Trata-se de apelação em mandado de segurança 
impetrado por servidores públicos federais contra ato do Sr. Superintendente da 
SUDENE, visando à cessação do desconto de 12% sobre os seus vencimentos, a título 
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de contribuição para a Seguridade Social, na forma prescrita na Medida Provisória nº 
560/94 e sucessivas reedições.    
O Ministério Público opinou pela concessão do mandamus. A r. sentença denegou a 
segurança, por entender que as contribuições dos servidores públicos fundam-se no art. 
40, § 6º, da Constituição Federal, o qual não exige a anterioridade nonagesimal, nem 
tampouco impõe a regulamentação por lei complementar.    
Irresignados, apelam os impetrantes, sustentando que a vacatio legis de 90 dias é uma 
garantia constitucional em matéria previdenciária  e que, ademais, não subsistem no caso 
os aspectos essenciais de relevância e urgência, previstos no art. 62 da Constituição 
Federal. Pleiteiam, assim, a reforma integral da decisão monocrática, requerendo a 
concessão da segurança.    
É o relatório.         
 
VOTO 

Cuida-se de apelação em mandado de segurança cujo objeto é assegurar o pagamento 
das contribuições para o Plano de Seguridade Social dos Servidores Públicos Federais 
com base na alíquota de 6%, tal como disposto no art. 249 da Lei 8.112/90, afastando, 
assim, a cobrança progressiva da Medida Provisória nº 560/94 e suas reedições.   
Os argumentos dos impetrantes concentram-se na impropriedade da utilização de medida 
provisória em matéria tributária, sustentando que dito instrumento ofende o princípio da 
reserva de lei complementar, consignado nos arts. 195, § 4º, e art. 149 da Constituição 
Federal.    
Afirmam, ademais, que as alíquotas fixadas pela Medida Provisória nº 560/94 somente 
poderiam ser exigidas decorrido o prazo nonagesimal, previsto no art. 195, § 6º, da Carta 
Magna.    
Inicialmente, analiso a matéria relativa à exigibilidade de lei complementar para instituição 
ou majoração de contribuições sociais.     
Conforme já se manifestou o egrégio STF em repetidas decisões, não há necessidade de 
edição de lei complementar quando se trata das contribuições sociais previstas no art. 
195, vez que estas não se confundem com os impostos discriminados e a própria 
Constituição já estabelece as diretrizes gerais para o exercício de sua competência 
institutiva.    
Assim, apenas as contribuições sociais novas, em sede de competência residual da 
União, exigem a reserva de lei complementar. Afora essa exceção contida no § 4º,  o art. 
195 em nenhuma outra oportunidade faz remissão a esse tipo normativo. É nesse sentido 
que o ilustre Min. Marco Aurélio abordou a questão, quando do julgamento da ADIn nº 
790-4-DF, cujo voto transcrevo em parte: 
"A interpretação sistemática da Carta informa que as contribuições sociais não estão 
sujeitas à lei complementar. É que no art. 195 alude-se aos termos da lei, sem adjetivá-la. 
Nota-se  tratamento todo próprio, a distanciar a hipótese da disciplina relativa aos 
impostos..." (ADIn nº 790-4-DF, Trib.Pl., DJ 23.04.93, Rel. Min. Marco Aurélio).    
A inexigibilidade de lei complementar no presente caso torna-se ainda mais evidente 
diante da nova regra insculpida na Carta Magna, através da Emenda Constitucional nº 
03/93, que introduziu o § 6º ao art. 40, in verbis:    
"As aposentadorias e pensões dos servidores públicos federais serão custeadas com 
recursos provenientes da União e das contribuições dos servidores, na forma da lei".   
Este preceito se dirige especificamente às contribuições sociais pagas pelos servidores 
públicos federais e, da simples leitura do seu enunciado, constata-se novamente inexisir 
referência a lei complementar. Exige-se tão-somente edição de lei.    
Quanto à questão da anterioridade nonagesimal,  é possível aduzir duas linhas de 
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argumentação. A primeira é que dito prazo somente seria exigível, a teor do art. 195, § 6º, 
para as contribuições  a cargo dos trabalhadores do setor privado, enquanto as 
contribuições  dos servidores públicos são tratadas especialmente pelo art. 40, § 6º, que 
não impõe qualquer  restrição à imediata eficácia da lei.     
Por outro lado, a se admitir a exigência da anterioridade mitigada de 90 dias, deve-se 
entender que a dita medida provisória não causou nenhuma surpresa aos contribuintes, já 
que não majorou as alíquotas dantes previstas na Lei Ordinária nº 8.688/93, tendo esta, 
sim, obedecido ao prazo. Aliás, esse foi o entendimento sufragado pelo STF, que assim 
decidiu, no julgamento da ADIn nº 1135-9, relatada pelo Min. Carlos Velloso:  
"Constitucional. Previdenciário. Plano de Seguridade do Servidor Público Civil. Alíquotas.  
Lei nº 8.688, de 21.07.93. Medidas Provisórias nºs 560, de 26.07.94, 591, de 25.08.94, 
628, de 23.09.94, 668, de 21.10.94, 724, de 18.11.94, 778, de 20.12.94, 844, de 19.01.95, 
904, de 16.03.95, 971, de 12.04.95. 
I - MP 560, de 26.07.94, que fixou alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade 
do Servidor Público Civil dos poderes da União, das autarquias e das fundações públicas, 
alíquotas que vinham sendo cobradas na forma da Lei 8.688, de 21.07.93. Inocorrência 
de majoração das alíquotas. Inocorrência, pois, de ofensa ao princípio inscrito no § 6º do 
art. 195 da Constituição, tendo em vista a sua finalidade. (Voto inicial do Relator). 
II - Pedido de cautelar prejudicado, a esta altura".  
Superadas tais questões, impõe-se agora a análise da constitucionalidade da cobrança 
progressiva das contribuições para a Seguridade Social. A contribuição escalonada 
através de alóquotas progressivas em razão das faixas de remuneração do servidor foi 
validamente estabelecida pela já citada Lei 8.688/93, com fundamento na EC nº 03/93, 
que dividiu a responsabilidade pelo custeio da aposentadoria entre o Tesouro Nacional e 
os servidores.    
Se houve uma substancial alteração nas fontes de custeio, aumentando o volume dos 
benefícios oferecidos, então a majoração dos percentuais  de forma alguma afrontou o 
equilíbrio atuarial (custo/benefício), que é princípio constitucional.    
Ademais, como leciona Sacha Calmon N. Coelho, a contribuição em série progressiva, 
com limite máximo para a base de cálculo, atende aos princípios da pessoalidade e da 
capacidade contributiva, os quais também são aplicáveis às contribuições parafiscais. (Cf. 
Coelho, Comentários à Constituição de 1988: Sistema Tributário, Rio de Janeiro, Forense, 
1966 -  pp. 38 e 39).    
Afigura-se, destarte, perfeitamente constitucional o escalonamento das contribuições, tal 
como foi disposto na Lei 8.688/93 e posteriormente reproduzido na Medida Provisória nº 
560/94 e sucessivas reedições. Veja-se, a título de ilustração, a decisão do TRF - 1ª 
Região, nesses termos: 
"Constitucional. Plano de Seguridade do Servidor Público. Lei nº 8.688/93, art. 2º - 
Princípio da eqüidade - Constituição Federal, art. 194, parágrafo único, V - 
Inconstitucionalidade - Inexistência. 
- A estipulação de alíquotas de contribuição diferenciadas em função da remuneração do 
servidor público, feita pelo art. 2º da Lei nº 8.688/93, não implica violação do princípio da 
eqüidade, inserto no art. 194, parágrafo único, V, da Constituição Federal, porque o 
dispositivo prescreve que a eqüidade na forma de participação no custeio está entre os 
objetivos da organização da Seguridade Social.  
- Argüição de inconstitucionalidade rejeitada". 
(Arg. Inconst. no MS nº 94.01.23457-4-DF, DJU-2 de 31/08/95, p. 55921).     
Cabe, finalmente, analisar a adequação do instrumento de medida provisória para 
instituição das contribuições sociais. Afastada a exigibilidade da edição de lei 
complementar, bem como da obediência ao prazo nonagesimal, a teor do disposto no art. 
40,    § 6º, CF, que  trata das contribuições sociais referentes ao setor público, é de se 
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entender que a medida próvisoria, "com força de lei", constitui instrumento hábil para a 
cobrança de ditos tributos. In casu, o permissivo é ainda amparado pela circunstância de 
que a medida provisória impugnada não instituiu nem majorou as alíquotas, mantendo os 
mesmos parâmetros da lei anterior.  
Além do mais, face ao limitado âmbito de validade temporal da Lei 8.688/93, sem que  o 
Poder Legislativo deliberasse a respeito da futura regulação da matéria, só restava ao 
Executivo o expediente da edição de sucessivas medidas provisórias.    
Por todo o exposto, denego a segurança.    
É como voto. 
 

EXCEÇÃO DA VERDADE Nº 80-CE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Parte Autora: JOSÉ RAIMUNDO FONTENELLE NETO 
Parte Ré: JUSTIÇA PÚBLICA 
Excipiente: JOSÉ RAIMUNDO FONTENELLE NETO 
Excepta: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR. MAURÍLIO AQUINO RIBEIRO (PARTE A) 
 
EMENTA 

Penal. Processo Penal. Crime contra a honra. Exceção da verdade. Competência da 
instância ad quem limitada ao julgamento do incidente. Ação penal instaurada mediante 
representação de procuradora contra advogado. Exceção da verdade oferecida contra 
pessoa que goza de foro privilegiado. Ausência de prova na exceção. Improcedência. 
Remessa dos autos à instância de origem para a retomada da ação penal. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas, 
decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, julgar 
improcedente a exceção da verdade, determinando a remessa dos autos à Justiça 
Federal do Ceará, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 7 de agosto de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Trata-se de ação criminal proposta pelo 
Ministério Público Federal, por força de representação,  contra José Raimundo Fontenelle 
Neto, perante a 2ª Vara da Justiça Federal do Ceará, acusado pela prática de crime 
contra a honra de Procuradora da República com exercício naquela Seção Judiciária. 
Em sua defesa prévia, o denunciado suscitou a exceção da verdade, nos termos do art. 
138, parágrafo 3º, do Código Penal. 
Houve contestação à exceção pelo subscritor da denúncia, na condição de dominus litis 
da ação pública condicionada, o qual assumiu o papel do querelante, para os efeitos do 
disposto no art. 523 do CPP. 
Nos termos do art. 85 do Código de Processo Penal e do art. 5º, inciso I, do Regimento 
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Interno deste Tribunal, o MM. Juiz determinou a remessa dos autos a esta Corte para 
julgamento da exceção da verdade. 
A Procuradoria Regional da República, instada a se manifestar, opinou pela  
improcedência da exceção, por  ausência absoluta de provas do alegado. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A ilustre Procuradora da República no 
Estado do Ceará, Dra. Rita de Cássia Vasconcelos Barros, ofereceu representação contra 
o Bel. José Raimundo Fontenelle Neto, solicitando ao Chefe da Procuradoria da 
República naquele Estado a  promoção da competente ação penal por delito contra a 
honra. 
Alega a representante, em resumo, ter sido vítima do crime de calúnia perpetrado de 
forma continuada pelo causídico denunciado. 
Após interrogado, o acusado suscitou a exceção da verdade, propondo-se a  fazer prova 
do que alegou, visando excluir o crime. 
Em verdade, o instituto da exceptio veritatis admite que o agente prove que a imputação 
não é falsa, por isso que não caracterizaria o delito previsto no art. 138 do Código Penal. 
O julgamento da exceção deve ocorrer, em regra, nos próprios autos da ação penal e no 
Juízo de origem.  
Ocorre, porém, que por força de prerrogativa da função, por que oposta a quem goza de 
foro especial, a competência foi deslocada para esta Corte. A calúnia foi assacada contra 
Procuradora da República no exercício de suas funções. 
O excipiente se propôs a fazer provas dos fatos que ensejaram a ação penal, 
pretendendo  excluir o seu caráter criminoso, através da exceção. Não obstante haver 
apresentado um sem número de documentos, nenhuma prova conseguiu trazer aos 
autos, no sentido de descriminar a sua conduta.  
O delito, em síntese, teria consistido na imputação à ofendida da prática de falsificação de 
documentos, com o objetivo de incriminar o excipiente. Em nenhum momento, porém, 
aportou aos autos qualquer tipo de prova que conduza à falsificação, adulteração, 
contrafação ou outro vício no material contestado. 
Como bem salienta o ilustre representante da Procuradoria da República, "a pretensa 
demonstração de verdade dos fatos criminosos imputados à ofendida não passa de 
expediente meramente protelatório, conjeturas desprovidas de um mínimo de coerência 
lógica, dando a impressão de que resulta de divagação e falta de compreensão do sentido 
jurídico do Instituto". 
Por estas razões, julgo improcedente a exceção da verdade, devolvendo os autos à 
instância de origem, para que se retome o curso da ação penal.  
É o voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 573-PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Impetrantes: DRS. FERNANDO JOSE ALVES DE SOUZA E OUTROS 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 9ª VARA-PE 
Paciente: JOÃO DE ALMEIDA GASPAR 
 
EMENTA 

Habeas Corpus. Interrupção do prazo prescricional. Inocorrência da prescrição. 
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Não decorrido o prazo prescricional, em face de datar de menos de 12 anos o fato 
narrado na denúncia (incorrer nas penas do art. 171 do CPB), impõe-se denegar o pedido 
de ordem de habeas corpus. 
 
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, denegar o 
pedido de ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado.  
Recife, 27 de fevereiro de 1996 (data de julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO  

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Impetram Fernando José Alves de Souza e 
outros o presente habeas corpus com pedido de extinção da punibilidade, nos autos da 
Ação Criminal 00.0003128-3/87 - PE, pela ocorrência da extinção da punibilidade, em 
face da prescrição da pretensão punitiva, em favor de João de Almeida Gaspar, nascido 
em Cantanhete, Coimbra, Portugal, brasileiro naturalizado, advogado, inscrito na OAB/PE, 
nominando como autoridade coatora o MM. Juiz Federal da 9ª Vara da Seção Judiciária 
deste Estado.  
Historia a inicial que, em 16.04.91, o Ministério Público Federal ofertou denúncia, recebida 
em 02.05.91, contra José Veloso da Silva Filho e o ora paciente, pela elaboração e 
apresentação à Receita Federal de declaração de rendimentos falsa, referente ao 
exercício de 1982, fato que caracteriza o delito tipificado no art. 171 do CPB.  
Observam os impetrantes, em se referindo aos termos da denúncia, que "tramitam nessa 
Seção Judiciária diversos procedimentos criminais envolvendo o primeiro denunciado em 
fraudes semelhantes, ou seja, cujos declarantes coincidentemente apresentaram 
documentos fornecidos pelas mesmas firmas fictícias". Ainda, "o deslinde da questão 
apresenta-se de forma inquestionável, porquanto, estabelecendo o art. 171, "caput", do 
CPB, c/c o art. 29..., uma pena de um (01) a cinco (05) de reclusão, e mais, tendo o fato 
considerado criminoso ocorrido em 14 de julho de 1983, com o efetivo recebimento do 
Imposto de Renda retido na fonte correspondente ao ano base de 1982, até a presente 
data - 01 de fevereiro de 1996, já são decorridos mais de doze (12) anos...", pugnando, ao 
final, pela concessão da ordem.  
Sendo a mim distribuídos os presentes autos de habeas corpus, inicialmente oficiei no 
sentido de que sobre o feito informasse a douta autoridade apontada como coatora.  
Pus em mesa, pedindo, nesta oportunidade, o parecer do Exmo. Sr. Procurador da 
República.  
É o relatório. 
 
VOTO  

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Em suas informações, o MM. Juiz 
Hélio Sílvio Ourem Campos, da 9a Vara da Seção Judiciária deste Estado, observa "que 
os acusados obtiveram vantagens patrimoniais indevidas, em prejuízo da Receita Federal, 
que entregou aos mesmos importâncias financeiras supostamente retidas, corrigidas 
monetariamente", fato pelo qual, em 16.04.91, foram denunciados José Veloso da Silveira 
Filho e o ora paciente nestes autos, João de Almeida Gaspar, pela prática do crime 
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capitulado no art. 171, caput, c/c o art. 29, do CPB.  
Conforme demonstrado, o fato delituoso, punível com o máximo de cinco anos de 
reclusão, ocorrera em 14.07.83, sendo de considerar-se a prescrição penal regulada pela 
pena cominada abstratamente, nos termos do art. 109, caput, do CPB, esta ocorreria em 
12 (doze) anos, precisamente em 13.07.95. Sendo a denúncia recebida em 02.05.91, 
portanto antes do perecimento do exercício, pelo Estado-Judicante, do direito de punir, 
tem-se por interrompido o lapso prescrional até então em curso.  
O já referido dispositivo, considerando-se o seu teor literal, neste ponto, é por demais 
cristalino, não comportando ao caso concreto em exame interpretações extensivas: em 
face, tão-só, do texto legal, o curso da prescrição interrompe-se pelo recebimento da 
denúncia, e todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção. Com o 
recebimento da denúncia em 02.05.91, é de se reconhecer, ao menos em tese, somente 
em 01.05.2003 ter-se-ia transcorrido o prazo prescricional.  
De concluir-se, pois, não se adequar, por lhe faltar o direito, o pleito dos impetrantes 
(declaração da prescrição da pretensão punitiva), aos termos de sua fundamentação, 
verbis:  
"Ora, confrontando-se a pena cominada no art. 171 com as regras determinadas nos arts. 
107, inciso IV, com o que trata o art. 109, inciso III, todos do CPB., facilmente constatar-
se-á a existência da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão 
punitiva...".  
Não é o caso dos autos. A lição do douto Damásio E. de Jesus sobre a matéria, 
acarreada aos autos, igualmente apresenta-se inoportuna, não corroborando com o fatos 
narrados.  
Por tais razões, por não ter decorrido o prazo prescricional, em face de datar de menos de 
12 anos o fato interruptivo (recebimento da denúncia), denego o pedido de ordem de 
habeas corpus.  
É o meu voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 591-CE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Impetrantes: DRS. GERSON LOPES FONTELES E OUTROS 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VARA-CE 
Pacientes: WALTER ARY, LAURO JOSÉ VINHAS LOPES, OTÁVIO  GONÇALVES DA 

JUSTA NETO E HENRIQUE JORGE TEÓFILO PESSOA 
EMENTA 

Constitucional e Processual Penal. Crime contra a ordem tributária. Ausência de 
manifestação definitiva da autoridade administrativa. Denúncia genérica. Liminar. 
- Admitir o início da ação penal antes da manifestação definitiva da autoridade 
administrativa sobre a ocorrência da supressão, ou redução do tributo, resultado que 
integra o tipo definido no art. 1º da Lei nº 8.137/90, implica maus tratos à garantia 
constitucional da ampla defesa no processo administrativo. 
- Admitir a denúncia, que não diz em que cada um dos denunciados concorreu para a 
prática do crime, impõe maus tratos a dispositivo do art. 41 do CPP, e do art. 11 da Lei nº 
8.137/90, além de inverter o ônus da prova, com afronta ao princípio da presunção de 
inocência, e afrontar a garantia constitucional de ampla defesa. 
- A impugnação a restrições a direitos não concernentes à liberdade de ir e vir não se 
comporta no âmbito do habeas corpus. 
- Liminar concedida, em parte. 
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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 
parcialmente a ordem, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 28 de março de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de 
diretores de empresa contra Juiz Federal que recebeu denúncia por crime contra a ordem 
tributária, previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/90. 
A impetração tem dois fundamentos. Primeiro, a inoportunidade da ação penal, posto que 
inexistente, ainda, pronunciamento da Administração Tributária quanto à impugnação que 
a pessoa jurídica ofereceu ao auto de infração. Segundo, a inépcia da denúncia, porque 
não individualiza a conduta dos denunciados. 
Pedem os impetrantes medida liminar para: 
"a) sobrestamento do Processo Penal nº 00.000/96, que tramita perante o MM. Juiz da 5ª 
Vara Federal da Jurisdição do Ceará e o conseqüente trancamento da ação, por inépcia 
da denúncia e falta de justa causa; e 
b) determinação aos órgãos competentes federais (CADIN) quanto ao fornecimento de 
certidões negativas, no sentido de excluírem a positividade dos nomes dos pacientes ali 
existentes, e restritivas em razão deste processo". (fls.8 e 9). 
Em virtude da grande relevância da questão, resolvi submetê-la à apreciação desta 
Egrégia Turma. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator):  O crime previsto no art. 1º da Lei nº 
8.137/90 é material, ou de resultado. É indispensável, portanto, para que se tenha 
presente a sua materialidade, o acertamento tributário. Admitir-se a ação penal, neste 
caso, leva à possibilidade de ter-se condenação em hipótese na qual a própria 
Administração Tributária diga inexistente a supressão, ou redução do tributo, o que 
consubstancia evidente absurdo. 
Tenho pesquisado, e meditado bastante sobre o assunto, com o objetivo de produzir um 
pequeno livro abordando os vários aspectos de direito material, e processual, suscitados 
em virtude da instituição dos crimes contra a ordem tributária. Um dos capítulos desse 
livro já enviei para publicação em revistas jurídicas, sob a forma de artigo com o título 
"Questão Prejudicial nos Crimes Contra a Ordem Tributária". Determino a juntada de 
cópia do mesmo e considero seu conteúdo parte deste voto. 
Em síntese, entendo que a propositura de ação penal antes da manifestação da 
autoridade administrativa, além de abrir ensejo a inadmissível incoerência, consubstancia 
o uso da ação penal como instrumento de coação, que atropela as garantias do devido 
processo legal e da ampla defesa. 
Quanto à inépcia da denúncia, a jurisprudência ainda é controvertida. No Superior 
Tribunal de Justiça existem respeitáveis julgados acolhendo a tese da presente 
impetração, enquanto outros julgados, não menos respeitáveis, adotam a tese oposta. 
Como exemplo de julgados favoráveis aos aqui impetrantes podem ser mencionados: 
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"Processual Penal. Denúncia. Inépcia. Falta de descrição circunstanciada. Falsidade 
ideológica. Relatório policial. 
- Não contendo a denúncia, ainda que resumidamente, elementos que tipifiquem a 
conduta do indiciado, nem individualizem seu proceder, peca por inépcia, determinando, 
assim, o trancamento da ação penal.  
- Precedentes do S.T.F. e do S.T.J. 
- Recurso não conhecido". 
(REsp 5.652-ES, STJ, 5ª Turma, Rel. Min. Edson Vidigal, julg. 05.12.90, unânime, DJU de 
25.03.91, p. 3230). 
"EMENTA 
1 - Habeas corpus. Exame de prova. Possibilidade quando a matéria de fato não se 
apresente controvertida.  
2 - Crime contra a ordem econômica. Elevação abusiva de preço, valendo-se de 
monopólio ou de situação dominante no mercado (Lei 8.137/90, art. 4º, VII, com a redação 
determinada pelo art. 85 da Lei 8.884/94). Crime que não se confunde com a mera 
elevação isolada de preços de produtos fartamente existentes no mercado. A denúncia, 
no caso, para ser válida, deve demonstrar o abuso de monopólio ou de posição 
dominante no mercado. 
3 - Crimes societários. Denúncia. Requisitos. A atenuação dos rigores do art. 41 do CPP, 
nos chamados delitos societários, não pode ir até o ponto de admitir-se denúncia fictícia, 
sem apoio na prova e sem a demonstração da participação dos denunciados na prática 
tida por criminosa. 
Ser "acionista" ou "membro do conselho consultivo" da empresa não é crime. Logo, a 
invocação dessa condição, sem a descrição de condutas específicas que vinculem cada 
diretor ao evento criminoso, não basta para viabilizar a denúncia. 
A denúncia, pelas conseqüências graves que acarreta, não pode ser produto de ficção 
literária. Não pode, portanto, deixar de descrever o porquê da inclusão de cada acusado 
como autor, co-autor ou partícipe do crime. 
Recurso de habeas corpus conhecido e provido parar deferir a ordem e trancar a ação 
penal". 
(RHC 4.214-1/DF, STJ, 5ª Turma, Rel. Min. Assis Toledo, julg. 22.02.95, unânime, DJU-1 
de 27.03.95, pp. 7174/5). 
Como exemplo de julgados contrários à tese dos aqui impetrantes podem ser 
mencionados: 
"Penal. Processual. Sonegação fiscal. Autoria coletiva. Denúncia. Individualização da 
conduta. Inépcia. Habeas Corpus. Recurso. 
1. Nos crimes societários ou de autoria coletiva não é imprescindível que a denúncia 
descreva a participação individual de cada acusado. 
2. Descrevendo a denúncia crime em tese, havendo, portanto, materialidade e autoria, 
não se fala em inépcia para trancar ação penal por falta de justa causa". 
(RHC 4117-SP, STJ, 5ª Turma, Rel. Min. Edson Vidigal, julg. 30.11.94, unânime, DJU de 
06.02.95, p. 01361). 
"Processual Penal. Recurso de habeas corpus. Homicídio qualificado. Ação penal. 
Trancamento. Prisão preventiva. Falta de fundamentação. 
1. Incabível o trancamento da ação penal, por pretensa inépcia da denúncia, se a 
exordial, preenchendo os requisitos do art. 41 do CPP, descreve, de modo claro, os fatos 
delituosos, permitindo a ampla defesa do acusado. Ademais, a jurisprudência pátria é 
remansosa no sentido de que, nos crimes de autoria coletiva, não está o membro do 
Parquet obrigado a pormenorizar, na denúncia, a conduta de cada réu, mesmo porque 
não é sempre que se pode dispor, no limiar da ação penal, de elementos detalhados a 
respeito do crime. 
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2. Se o decreto de prisão preventiva se apresenta exaustivamente fundamentado, 
principalmente na conveniência da instrução criminal e na garantia da ordem pública, não 
há como revogá-lo. 
3. Recurso improvido". 
(RHC 4299-PB, STJ, 6ª Turma, Rel. Min. Anselmo Santiago, julg. 08.05.95, unânime, DJU 
de 12.06.95, p. 17645). 
Também no Supremo Tribunal Federal existem manifestações divergentes. Sua Primeira 
Turma já adotou a tese contrária à sustentada na presente impetração (HC 73.419-RJ, 
Rel. Ministro Ilmar Galvão, julgado em 12.03.96). Adotando a tese defendida pelos 
impetrantes, porém, manifestou-se o STF, por sua Segunda Turma, no HC 70.763-DR, do 
qual foi Relator o Ministro Celso de Mello, e por este é invocado em judicioso despacho 
no qual deferiu medida liminar em habeas corpus. Desse despacho do Eminente Ministro 
Celso de Mello, destaco: 
"Cumpre ter presente, neste ponto, a advertência constante do magistrado jurisprudencial 
desta Suprema Corte, que, ao insistir na indisponibilidade de o Ministério Público 
identificar, na peça acusatória, a participação individual de cada denunciado, observa que 
'discriminar a participação de cada co-réu é de todo necessário (...), porque, se, em certos 
casos, a simples associação pode constituir um delito per se, na maioria deles a natureza 
da participação de cada um, na produção do evento criminoso, é que determina a sua 
responsabilidade, porque alguém pode pertencer ao mesmo grupo, sem concorrer para o 
delito, praticando, por exemplo, atos penalmente irrelevantes, ou nenhum. Aliás, a 
necessidade de se definir a participação de cada um resulta da própria Constituição, 
porque a responsabilidade criminal é pessoal, não transcende da pessoa do delinqüente 
(...). É preciso, portanto, que se comprove que alguém concorreu com ato seu para o 
crime' (RTJ 35/517, Rel. Min. Victor Nunes Leal). 
Tem-se, desse modo, que se revela inepta a denúncia, sempre que esta, sem especificar 
a participação de cada um dos acusados - senão todos eles diretores ou administradores 
do mesmo organismo empresarial -, vem a atribuir-lhes, genericamente, a 
responsabilidade pelo evento delituoso (RHC 50.249, Rel. Min. Xavier de Albuquerque)" 
(DJU I, 6/12/95, p. 42460). 
Diante da divergência que ainda persiste, inclusive no Pretório Excelso, prefiro a postura 
dos que entendem ser inepta a denúncia que, imputando aos acusados o crime previsto 
no art. 1º da Lei nº 8.137, em razão de fatos constados no âmbito da empresa da qual são 
diretores, não aponta em que cada um contribuiu para o cometimento ilícito. 
O art. 11 da Lei nº 8.137/90, é claro:" Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de 
pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta Lei, incide nas penas a estes 
cominadas, na medida de sua culpabilidade". Se a responsabilidade penal é na medida da 
culpabilidade de cada um, é indispensável, sem dúvida, que a denúncia indique em que o 
denunciado concorreu, individualmente, para o crime. A não ser assim ter-se-á 
consagrada a responsabilidade penal objetiva. Bastará o fato de ser dirigente de pessoa 
jurídica para produzir a responsabilidade penal do diretor por todos os ilícitos em nome 
desta cometidos. 
Por outro lado, a configuração do crime previsto no artigo 1º da Lei nº 8.137/90, imputado 
aos pacientes, exige o dolo específico. Assim, nem se pode cogitar de culpa presumida, in 
eligendo, ou in vigilando, geradora da responsabilidade dos pacientes. Aliás, admitir a 
culpa presumida seria impor maus tratos ao preceito constitucional que assegura aos 
acusados de cometimento criminoso a presunção de inocência. 
Pelas razões expendidas, concedo em parte a liminar requerida, para sobrestamento da 
ação penal de que se cuida, até o julgamento definitivo deste writ. Indefiro, porém, a 
liminar, no que concerne ao constante do item "b" do pedido, por tratar-se de matéria que, 
não sendo concernente ao direito de ir e vir, não se compreende no âmbito do habeas 
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corpus. 
Notificada deve ser a autoridade impetrada, para prestar informações, e intimado o 
Ministério Público Federal, para emitir o seu parecer. 
É como voto. 
QUESTÃO PREJUDICIAL NOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA 
Sumário: 1. A jurisprudência do STF. 2. A jurisprudência do STJ. 3. A lição de Manzini. 4. 
O direito penal tributário italiano. 5. A evolução legislativa no Brasil. 6. Ação penal e 
questão prejudicial. 7. A questão prejudicial nos crimes definidos pela Lei nº 8.137/91. 8. 
Questão prejudicial e decisão administrativa. 9. O direito de impugnar a exigência 
tributária. 10. O direito de extinguir a punibilidade. 11. Ação penal e ação anulatória. 12. 
Ação anulatória e questão prejudicial. 13. A criminalização como instrumento de coação 
14. Extinção da punibilidade e repetição do indébito. 15. Materialidade do delito. 
1. A jurisprudência do STF. 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a final consolidada da Súmula nº 609, 
compõe-se dos acórdãos proferidos: a) em 3 de novembro de 1970, no Recurso de 
Habeas Corpus  nº 48.445 - SP, Relator o Ministro Djaci Falcão; (1)  b) em 9 de fevereiro 
de 1973, no Recurso de Habeas Corpus nº 50.523 - SP, Relator o Ministro Djaci Falcão; 
(2) c) em 30 de abril de 1974, no Recurso Extraordinário nº 77.945 - SP, Relator o Ministro 
Xavier de Albuquerque; (3)) e d) em 29 de setembro de 1978, no Recurso Extraordinário 
nº 56.600 - SP, Relator o Ministro Décio Miranda (4).  
No primeiro desses julgados, o Ministro Relator argumentou apenas com a ausência de 
dispositivo, na Lei nº 4.729, aludindo ao processo administrativo fiscal como pressuposto 
ou condição ao exercício da ação penal. Afirmou simplesmente que a ação penal, sendo 
pública, pode ter início com a simples notícia do crime. Não fez qualquer referência ao 
julgamento administrativo como questão prejudicial (5). 
No segundo daqueles julgados, o voto do Ministro Relator é igualmente simplório. Limita-
se a afirmar a inexistência de regra legal prevendo a inscrição da dívida como condição 
de procedibilidade e invoca o precedente acima comentado (6). 
No terceiro dos julgados em análise, um recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal 
de São Paulo, que considerou indispensável a prévia constituição do crédito tributário, o 
Ministro Relator, depois de registrar a divergência jurisprudencial em torno da questão, 
concluiu no sentido de que a ação penal não está, de modo algum, condicionada à 
instauração e ao julgamento do processo fiscal. Ressalvou, todavia: "Se a questão penal 
nela versada estiver, porventura, condicionada ao desate da questão fiscal, resolver-se-á 
o problema pela disciplina legal da prejudicialidade heterogênea (C. Pr. Pen., artigos 92 e 
seguintes)". 
No quarto e último dos julgados em exame, o voto do Ministro Relator considera 
desvalioso o decreto estadual paulista nº 5.410, de 30.09.74, dizendo que referência no 
mesmo feita à representação "significa mera comunicação de fatos, para fins de direito". E 
conclui: "Como bem salienta o parecer do Prof. Francisco de Assis Toledo, a 
jurisprudência predominante do Supremo Tribunal ensina que a ação penal, por crimes de 
sonegação fiscal, é pública incondicionada". 
Com base nesses julgados, repita-se, foi erigida a Súmula nº 609, a dizer que "é pública 
incondicionada a ação penal por crime de sonegação fiscal". 
Como se vê, a jurisprudência da Corte Maior, que ensejou a Súmula nº 609, nem o 
enunciado desta, dizem respeito à questão de saber se o julgamento administrativo 
constitui, ou não, uma questão prejudicial a ser resolvida nos termos do art. 92 e 
seguintes do Código de Processo Penal. Pelo contrário, o único dos julgados que a tal 
questão faz referência, demonstra exatamente que a mesma é deixada de lado, em 
aberto. 
Não tem, outrossim, essa jurisprudência, qualquer pertinência com a questão da 
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denominada independência das instâncias administrativa e penal. 
2. A jurisprudência do STJ. 
No Superior Tribunal de Justiça tem sido adotada a tese da absoluta independência do 
juízo criminal, para o qual seria irrelevante a decisão da autoridade da Administração 
Tributária. Assim é que, por sua 6ª Turma, denegou habeas corpus que visava o 
trancamento de ação penal por crime contra a ordem tributária, definido no art. 1º, inciso 
IV, da Lei nº 8.137/90, mesmo já tendo sido cancelado o lançamento, pela autoridade 
competente da Administração Tributária (7).  
O Relator do caso, Ministro Pedro Acioli, acolheu as razões do Ministério Público, a 
sustentar que:  
"Os pacientes foram denunciados por crimes contra a ordem tributária, vez que teriam 
suprimido tributo com emissão e utilização de documento inexato. 
A provar a acusação, figura nos Autos do Processo Crime a Nota Fiscal nº 95.131 - série 
A-1, datada de 3 de junho de 1991, indicando operação comercial sem débito de ICMS, 
quando sobre a operação levada a cabo teria de haver a incidência desse imposto. 
Não obstante o Conselho Estadual de Contribuintes ter cancelado o ato fiscal por 
improcedente, sob a ótica de que 'a ausência do valor do imposto a ser pago pela 
operação comercial na nota fiscal dera-se por mero esquecimento', entendemos que dito 
documento deve ser objeto de detida análise. E tal não se pode fazer nos limites estreitos 
do writ, mas apenas no bojo da instrução criminal. 
Ademais, cuidando-se de decisão do Conselho Estadual de Contribuintes, de decisão 
administrativa, não tem força apta a estancar a ação penal. 
Neste ponto, pede vênia o MPF para transcrever julgado do Pretório Excelso, no qual foi 
Relator o Ministro Aldir Passarinho, citado no acórdão ora atacado, in verbis: 
'As sanções penais e administrativas são autônomas em face do que, salvo se a lei 
diferentemente dispusesse, não é possível pretender-se que a aplicação de uma satisfaça 
a outra' (RT, 611/237). 
Assim, não se verificando, prima facie, a ausência de indícios de autoria, da materialidade 
e atipicidade criminosa do fato imputado aos pacientes, não se deve trancar a ação penal 
por suposta ausência de justa causa". 
No caso em tela, a empresa deixara de lançar o destaque do ICMS em nota fiscal de 
venda de mercadoria. Lançara, todavia, o imposto no livro próprio e fizera o recolhimento. 
Comprovou tais fatos e por isto teve julgada improcedente, em ambas as instâncias 
administrativas, a ação fiscal. 
Além disto, quem tem conhecimento dos instrumentos de controle do ICMS, livros e 
documentos fiscais respectivos, sabe que o destaque do imposto na nota fiscal de venda 
é feito apenas para orientação do comprador, que se vai creditar do montante destacado 
na nota fiscal. É irrelevante para o controle do recolhimento do imposto, pelo vendedor. 
Seria, portanto, um verdadeiro despautério condenar o contribuinte de ICMS pelo fato de 
haver omitido o destaque do imposto em nota fiscal de venda. Sem sentido, assim, a 
decisão que determina o prosseguimento da ação penal, posto que se prossegue é 
porque, em princípio, é possível a condenação. 
3. A lição de Manzini 
A tese predominante na jurisprudência parece ter origem na lição de Manzini. Ao apreciar 
o Recurso de Habeas Corpus nº 50.523 - SP, o Supremo Tribunal Federal, de certa 
forma, acolheu a doutrina italiana, citada no acórdão do Tribunal de Alçada Criminal do 
Estado de São Paulo, que invocou lição de Manzini( 8), para concluir que: a) o juiz penal 
não está obrigado a aguardar a solução da instância administrativa, para permitir a 
movimentação da ação penal, e b) no julgamento do fato denunciado como sonegação 
fiscal não está vinculado à solução eventualmente dada pela instância administrativa. Isto 
é, pode o juiz penal condenar quando o contribuinte tenha sido liberado pela 
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Administração Fiscal, como absolvê-lo, na hipótese contrária (9). 
É interessante, assim, o exame do Direito Penal Tributário italiano, a ver-se como foi ali 
tratada a questão. 
4. O Direito Penal Tributário italiano. 
Na Itália, a reforma do Direito Penal Tributário, realizada em 1982, teve dois objetivos: 
um, a abolição da "prejudicial tributária", considerada causa de retardamento da Justiça 
Penal em matéria tributária; o outro, a redefinição do crime, conseqüente a essa nova 
realidade processual. 
Antes de 1982, a definição do tipo penal era centrada na evasão do imposto, isto é, sobre 
o evento de dano ao Erário, exigindo para sua identificação o acertamento da relação 
tributária. Com a reforma, foram redefinidos os tipos penais, de sorte a que não mais 
fosse necessário tal acertamento, podendo assim ser o julgamento confiado ao Juízo 
Penal, ainda que desprovido este de específica competência em matéria tributária (10).  
Na explicação de Tesauro, o princípio, para o imposto direto, segundo a lei de 1929, 
estendido ao IVA pelo decreto que o instituiu, era o de que a ação penal não podia ter 
curso se não tornado definitivo o lançamento do tributo. 
Entretanto, explica aquele mestre, constatou-se que tal princípio fez praticamente 
inoperante a eficácia intimidatória da sanção penal porque, dada a prolixidade do 
processo tributário, a ação penal podia iniciar-se só muito tempo depois do conhecimento 
do fato ilícito. 
O princípio, todavia, tinha sua justificação lógica, porque o crime de evasão só podia ser 
afirmado depois que fosse determinado o imposto devido, donde resultava lógico que o 
Juízo Penal tivesse vez depois que o Juízo Tributário tivesse resolvido a controvérsia 
fiscal. 
Para abolir a prejudicial era condição indispensável a modificação da norma 
incriminadora, a qual agora, prevalentemente, não considera crime a evasão (omissão, 
incompleta ou infiel declaração), mas o cometimento de fato propiciador ou instrumental 
da evasão, ou outro fato cuja firmação não implica resolver a questão de quantificação 
(11). 
Não obstante extremamente complexo, o Direito Penal Tributário italiano tem pontos 
importantes a serem observados, tais como: a) a relativa ligação entre o Juízo Penal e o 
Tributário, tanto que, em regra, a sentença irrecorrível de condenação, ou de absolvição, 
tem autoridade de coisa julgada no processo tributário no que concerne aos fatos 
materiais que foram objeto do Juízo Penal (art. 12, § 2º, da Lei 516/1982); b) em 
conseqüência, a possibilidade de, com base nos fatos materiais afirmados pelo Juízo 
Penal, a Administração Tributária fazer lançamento, se não atingido tal direito pela 
decadência; c) o reconhecimento doutrinário de que a prevalência do Juízo Penal é 
justificada por uma disfarçada desconfiança do legislador em relação aos Juízos 
Tributários (12).  
De todo modo, a análise da doutrina italiana demonstra que, ali, a lei anterior definia como 
crime a evasão, por isto mesmo se considerava indispensável o prévio lançamento do 
tributo, ou, em outras palavras, a determinação da ocorrência da efetiva supressão, ou 
redução, de um tributo legalmente devido constituía uma circunstância prejudicial. Tinha-
se a prejudicial tributária. E para afastá-la, a reforma penal alterou a definição do crime, 
que deixou de ser um crime material, de resultado, para tornar-se um crime de mera 
conduta, ou crime formal. 
No Brasil deu-se o contrário, como se passa a demonstrar. 
5. A evolução legislativa no Brasil. 
Ao contrário do que se deu na Itália, com a reforma penal de 1982, operou-se a 
substituição de tipo penal de mera conduta, crime formal, por tipo penal em que o 
elemento essencial é precisamente a supressão ou redução do tributo. Crime de 
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resultado. 
Realmente, a Lei nº 4.729, de 14 de julho de 1965, definiu o crime de sonegação fiscal, 
cujo tipo descreveu em seu art. 1º, mediante ações ou omissões todas elas relativas a 
obrigações tributárias acessórias, sem colocar o resultado como elemento integrativo do 
tipo, não obstante exigisse para a configuração deste, em qualquer caso, o dolo 
específico (13).  
Já a Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, define o crime contra a ordem tributária de 
duas formas. A primeira, em seu art. 1º, dizendo que constitui crime contra a ordem 
tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante 
as condutas que indica em seus cinco incisos. E a segunda, em seu art. 2º, dizendo que 
constituem crime da  mesma natureza condutas relativas a obrigações acessórias (incisos 
I e V); o não recolhimento de tributo cobrado ou descontado, que muitos denominam 
apropriação indébita de tributo (inciso II), além de reproduzir, com ligeira alteração, o tipo 
que estava na lei anterior, de exigir, pagar ou receber percentagem sobre incentivo fiscal 
(inciso III), acrescido de outro, configurado pela conduta de deixar de aplicá-lo ou aplicá-lo 
indevidamente (inciso IV). 
Pode-se afirmar, assim, que a lei atual define a supressão ou redução de tributo (art. 1º) 
como crime material, ou de resultado. Sua configuração exige que se defina a existência 
de um tributo devido, para que se possa afirmar sua supressão, ou redução, mediante 
uma ou mais de uma das condutas descritas na lei. 
De igual modo, o tipo impropriamente denominado apropriação indébita (art. 2º, inciso II) é 
um crime material, ou de resultado, posto que se configura pelo não pagamento de um 
tributo devido. Implica lesão patrimonial à Fazenda Pública. Lesão cujo valor deve ser 
determinado. 
Também os tipos descritos no art. 2º, incisos III e IV, são crimes de resultado, cuja 
configuração depende de um acertamento para que se possa afirmar a sua existência. 
Assim, somente os tipos descritos nos incisos I e V do art. 2º podem ser considerados 
crimes formais, a envolver simplesmente obrigações acessórias. Com relação a estes 
pode-se, em princípio, prescindir de acertamento, como condição a que se possa afirmar 
a existência do crime. 
6. Ação penal e questão prejudicial. 
Não se há de confundir requisito para a propositura da ação penal, ou condição de 
procedibilidade, com questão prejudicial. Referindo-se aos requisitos que a Lei nº 50, de 
1977, da Espanha, exigia para o início da ação penal, doutrina Joaquín Delgado García, 
Juiz do Tribunal Supremo daquele país: "Nada tienen que ver tales requisitos de 
procedibilidad con las denominadas cuestiones prejudiciales"(14). 
A condição de procedibilidade concerne exclusivamente ao processo, enquanto a questão 
prejudicial diz respeito ao direito material. Questão prejudicial, no dizer preciso de Greco 
Filho, "é uma infração penal, ou uma relação jurídica civil cuja existência ou inexistência 
condiciona a existência da infração penal que está sob o julgamento do juiz" (15). 
Constitui grave equívoco, portanto, a invocação da Súmula nº 609 do Supremo Tribunal 
Federal, para fundamentar decisão que diz inexistente a questão prejudicial tributária, vale 
dizer, a questão de saber se existe, ou não, tributo devido, relativamente ao qual se deu a 
ação dita criminosa. Ou para fundamentar decisão que afirma irrelevante, no Juízo Penal, 
a decisão da autoridade da Administração Tributária que julga improcedente a ação fiscal, 
afirmando indevido o tributo exigido. 
7. A questão prejudicial nos crimes definidos pela Lei nº 8.137/91. 
Nos crimes previstos no artigo 1º e nos incisos I a IV do art. 2º da Lei nº 8.137, é 
induvidosa a presença de questão prejudicial, como se passa a demonstrar. 
No art. 1º tem-se o crime de supressão ou redução de tributo, ou contribuição social, ou 
qualquer acessório, mediante uma das condutas indicadas em seus cinco incisos. A 
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existência de uma relação jurídica tributária é indispensável à integração do tipo. Não 
pode haver supressão ou redução de tributo se inexiste um tributo devido, uma relação 
jurídica entre o fisco e o contribuinte, ou responsável tributário. 
No inciso I do art. 2º, tem-se um crime de mera conduta, e por isto poderia parecer 
irrelevante a relação jurídica tributária. Ocorre que nesse tipo o dolo específico é elemento 
do tipo, que somente se configura se o agente praticou a conduta "para eximir-se, total ou 
parcialmente, de pagamento de tributo;". Logo, é indispensável saber-se da existência da 
relação jurídica tributária, como condição para que se possa afirmar a presença do dolo. 
Por outro lado, é indispensável, ainda, a presença da relação jurídica obrigacional 
acessória, posto que a conduta integrante do tipo há de ser violadora de uma obrigação 
tributária acessória. 
No inciso II do art. 2º, tem-se o crime que se configura pela omissão no cumprimento do 
dever de pagar um tributo (16), ou contribuição, podendo ser dito aqui, portanto, o que se 
disse sobre o tipo definido no art. 1º. E tudo se aplica ao crime previsto no art. 95, alínea 
"d", da Lei nº 8.212/91, que não passa de repetição inútil. 
Nos incisos III e IV do art. 2º, estão definidos os crimes relacionados a incentivos fiscais, 
que somente se configuram se houver a relação tributária e a específica relação de 
incentivo fiscal. 
No crime do inciso V do art. 2º, todavia, é possível a configuração do tipo sem que se 
precise saber se um tributo é devido, ou não. Basta que alguém anuncie, ou utilize, 
programa de processamento de dados, capaz de produzir informações duplas. Produzir o 
denominado "caixa dois". A existência, ou o uso, de programa assim já configura o tipo 
penal, sem que se precise perquirir a respeito de uma concreta situação de tributo ou 
contribuição, nem de uma concreta situação na qual alguém esteja obrigado a prestar 
determinadas informações ao fisco. 
De tudo isto não se deve concluir que as aludidas questões prejudiciais estejam sempre 
presentes nos crimes em referência. Podem estar, ou não. Se o acusado alega que não 
havia tributo devido, por ser inconstitucional a lei que o instituiu ou aumentou; ou se diz 
não ocorrido o fato gerador do tributo, ou alega outra razão pela qual não existiria, no 
caso, a relação de tributação, terá suscitado uma questão prejudicial, a ser resolvida pelo 
Juízo Cível, tal como acontece com o acusado de bigamia que alega a nulidade do 
primeiro casamento, ou do segundo, por causa que não seja a própria bigamia. 
8. Questão prejudicial e decisão administrativa. 
No caso do RHC nº 2699-0-SC, Relator Ministro Pedro Acioli, julgado pela 6ª Turma do 
STJ, mesmo diante de uma decisão administrativa em que ficou reconhecida a 
improcedência total da ação fiscal, o HC foi denegado, ao argumento de que as instâncias 
são autônomas. 
Aquele julgado, todavia, incorreu em equívoco lamentável. Sob o pretexto da autonomia 
das instâncias, e da decorrente possibilidade de cumulação das sanções administrativa 
fiscal e penal, deixou de examinar o aspecto nuclear da questão, que era a inexistência 
do ilícito penal, cujo substrato fático coincide, no caso, com o ilícito administrativo fiscal. E 
o que certamente é pior, revelou absoluta incapacidade para avaliar o fato imputado ao 
paciente. Fato que, para quem conhece a sistemática do ICMS, é inteiramente inábil para 
produzir qualquer conseqüência detrimentosa para a Fazenda. 
Afirmou aquele julgado que "não se verificando, prima facie, a ausência de indícios de 
autoria, da materialidade e atipicidade criminosa do fato imputado aos pacientes, não se 
deve trancar a ação penal por suposta ausência de justa causa". Ocorre que a empresa 
deixara de lançar o destaque do ICMS em nota fiscal de venda de mercadoria, mas 
lançara o imposto no livro próprio e fizera o recolhimento. Comprovou tais fatos e por isto 
teve julgada improcedente, em ambas as instâncias administrativas, a ação fiscal. 
Em voto vencido, asseverou o Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, com inteira propriedade, 
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que, proclamada a inexistência do ilícito, ainda que administrativamente, não pode o 
Ministério Público, com esteio no mesmo fato, promover a imputação criminal. "Seria 
contraditório, afrontando a unidade do Direito, o Estado (na espécie o Estado de Santa 
Catarina), num momento enuncia licitude e a seguir proclama a criminalidade". 
Tem razão o ilustre prolator do voto vencido. 
A Lei nº 8.137 de 27.12.90, em seu art. 1º, define como crime contra a ordem tributária 
"suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório", mediante as 
condutas que indica em seus cinco incisos. 
Cuida-se de crime material, que, diversamente dos previstos nos quatro primeiros incisos 
do art. 1º da Lei nº 4.729/65, somente se consuma com a supressão, ou a redução do 
tributo. A diferença é, portanto, significativa (17). Gerd W. Rothmann, em excelente 
estudo a respeito da extinção da punibilidade nos crimes contra a ordem tributária, 
demonstra, com inteira propriedade, a diferença entre o tipo penal que se encontrava 
descrito na Lei nº 4.729/65, e o descrito na Lei nº 8.137/90, e afirma, com razão, que na 
primeira tinha-se crime de mera conduta, cuja consumação independia de resultado, 
enquanto nesta última tem-se crime de dano (18). 
A análise das razões do Ministério Público, acima transcritas, mostra que foi imputada ao 
réu a conduta de emitir nota fiscal sem débito de ICMS, quando sobre a operação levada 
a cabo teria de haver a incidência desse imposto. E que a autoridade competente da 
Administração Tributária, apreciando impugnação do contribuinte, julgou improcedente a 
ação fiscal, cancelando o lançamento respectivo. 
Os órgãos julgadores da Administração Tributária conhecem muito bem o documentário 
fiscal e sabem que o fato de haver o contribuinte do ICMS deixado de registrar, na nota 
fiscal, o valor do ICMS incidente na operação respectiva, constitui mera falta formal, que 
por si só não induz o não pagamento do imposto. Em rigorosa terminologia do Direito 
Tributário, diz-se que tal fato caracteriza o inadimplemento de obrigação tributária 
acessória. E daquelas, aliás, de menor gravidade, pois não chega a ocultar a ocorrência 
do fato tributável, nem a impedir ou dificultar o próprio registro do imposto no livro de 
apuração deste. 
Inadimplemento de obrigação tributária acessória, sem um conseqüente inadimplemento 
da obrigação tributária principal, jamais poderá configurar o crime previsto no art. 1º da Lei 
nº 8.137/90. 
A decisão da autoridade competente da Administração Tributária, dando pela 
improcedência da ação fiscal, além de relevar, com certeza em face das circunstâncias 
apuradas no procedimento administrativo fiscal, a própria multa pela infração formal, 
afirmou a inocorrência de inadimplemento da obrigação principal. Em outras palavras, 
afirmou a inocorrência de supressão ou redução do tributo. E assim, inocorrente o fato 
que constitui o núcleo do tipo penal em questão, não é razoável admitir-se possa haver 
ação penal contra o contribuinte. 
O fato imputado ao contribuinte, vale dizer, deixar de registrar o valor do ICMS em nota 
fiscal relativa a operação sujeita a esse tributo, sem que tenha havido supressão ou 
redução do tributo, é fato penalmente atípico. Não preenche a hipótese do art. 1º, inciso 
V, da Lei nº 8.137/90. E no caso em referência foi tido como lícito pela autoridade 
competente da Administração Tributária. 
Como disse o ilustre prolator do voto vencido, um fato não pode ser, ao mesmo tempo, 
perante o mesmo ordenamento jurídico, lícito e criminoso. Tal incongruência não se 
concilia com a noção de sistema jurídico, ou de unidade do Direito. 
O primeiro passo para tal incongruência, todavia, foi dado quando se admitiu a 
propositura da ação penal antes da conclusão do procedimento administrativo fiscal. Com 
isto se abriu ensejo à ocorrência de condenação, no Juízo Criminal, em situações nas 
quais a autoridade administrativa poderá depois dizer que nenhum tributo era devido, ou 
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que não se operou qualquer supressão, ou redução de tributo. 
Por considerar o processo administrativo fiscal de apuração e exigência do crédito 
tributário de idêntica natureza do inquérito policial, e sendo este dispensável, firmou-se na 
jurisprudência o entendimento segundo o qual o julgamento da ação administrativo-fiscal 
não constitui condição de procedibilidade relativamente à ação penal por crime de 
sonegação fisca 
Assim, sustentam as autoridades do governo, inclusive o Presidente da República (19), 
que a ação penal pode ser proposta concomitantemente com a ação fiscal, isto é, com 
base apenas no auto de infração. 
A tese é, todavia, equivocada. 
O processo administrativo de apuração e exigência do crédito tributário não tem a mesma 
natureza, nem a mesma finalidade do inquérito policial. Aliás, por isto mesmo, tem sido 
freqüente a instauração de inquéritos policiais para apuração de crimes contra a ordem 
tributária. 
O processo administrativo, vale dizer, o processo de lançamento, é composto de duas 
fases, tem a natureza de acertamento, admitindo o contraditório. O inquérito policial é 
inquisitivo apenas. Aquele destina-se à constituição do crédito tributário, sendo 
imprescindível para a apuração do valor do tributo e para a imposição de penalidade 
pecuniária cujo valor compõe o crédito tributário, a ser objeto de cobrança judicial. Este, 
como peça simplesmente informativa, é prescindível para a propositura da ação penal. Do 
primeiro resulta um direito de crédito em favor do Estado, direito a cujo exercício estão 
obrigadas as autoridades administrativas. Do segundo resulta mera indicação ao 
Ministério Público, que pode pedir o seu arquivamento, deixando de promover a ação 
penal correspondente. 
Não é razoável, pois, concluir-se que por ser possível a propositura de ação penal sem 
inquérito policial, também seja a mesma possível, nos crimes contra a ordem tributária, 
sem a conclusão do processo administrativo de lançamento. 
Nos termos do CTN, "compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo 
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária correspondente, 
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível"(20). 
Nenhuma autoridade, que não seja da Administração Tributária,  pode fazer afirmação 
juridicamente válida de que alguém é devedor de tributo. Por outro lado, a atividade de 
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional da 
autoridade administrativa. Assim, se esta não efetua o lançamento tributário, sendo este 
cabível, deve ser responsabilizada por sua falta. 
O crime definido no art. 1º da Lei nº 8.137 tem como elemento nuclear a conduta de 
suprimir ou reduzir tributo, e com certeza refere-se a lei a tributo devido nos termos da lei 
tributária. Não se pode, portanto, antes de saber se existe um tributo devido, nos termos 
da lei tributária, admitir ação penal pelo cometimento de tal crime. Admiti-la é admitir a 
possibilidade de condenação de alguém que, segundo a autoridade competente da 
Administração Tributária, não suprimiu, nem reduziu tributo nenhum. 
Ação penal por crime contra a ordem tributária, contra contribuinte que teve a impugnação 
do auto de infração acolhida na via administrativa, com a improcedência da ação fiscal 
correspondente, é tão absurda quanto ação penal por furto, quando a suposta vítima está 
a afirmar claramente que o objeto supostamente furtado não lhe pertence, mas ao 
acusado. 
9. O direito de impugnar a exigência tributária. 
Não se pode, outrossim, suprimir o direito que tem o contribuinte de impugnar a exigência 
do tributo, especialmente quando pretenda demonstrar que a lei tributária não se ajusta à 
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Constituição, ou que o fato apontado pelo fisco não é adequado à hipótese de incidência 
do tributo. 
Induvidoso, portanto, o direito que tem o contribuinte de ver concluído definitivamente o 
acertamento, para somente então ficar exposto à ação penal. Se não pagar, aceitando a 
decisão que o considerou devedor. 
Concluído o lançamento tributário, se houver sido apurado algum fato que o Ministério 
Público considerar ilícito penal, poderá este promover a ação penal correspondente, 
salvo, é claro, a precedente ocorrência de pagamento. 
10. O direito de extinguir a punibilidade. 
Agora, quando a lei restabeleceu o direito de extinguir a punibilidade pelo pagamento do 
tributo (21),  tornou-se induvidoso o direito que tem o contribuinte de ter a ação penal 
precedida do lançamento do tributo. Só com este saberá quanto deve, e somente assim 
poderá efetuar o pagamento, extintivo de sua punibilidade. 
Inadmissível, portanto, transformar-se o Juízo Penal em Juízo do acertamento tributário, 
posto que isto implica suprimir o direito de extinguir a punibilidade com o pagamento do 
tributo. 
Ressalte-se que a extinção da punibilidade, pelo pagamento, alcança também o crime 
contra a ordem tributária meramente formal. O pagamento da multa, pelo inadimplemento 
da obrigação tributária acessória, quando não haja tributo devido, opera a extinção da 
punibilidade. 
Alcança também o "crime" de não recolhimento de contribuições previdenciárias, posto 
que a norma do art. 95, alínea "d", da Lei nº 8.212/91, é mera reprodução daquela contida 
no art. 2º, inciso II, da Lei nº 8.137/90. Neste sentido manifestou-se já o Supremo Tribunal 
Federal (22). 
11. Ação penal e ação anulatória. 
Se o contribuinte não aceita a decisão da administrativa que o considerou devedor de 
tributo ou penalidade, pode evidentemente ingressar em Juízo com ação anulatória, ou 
mandado de segurança. Este é um direito que não lhe pode ser negado, sem violência à 
expressa e específica garantia constitucional. A propositura da ação anulatória, ou do 
mandado de segurança, todavia, não impede o início da ação penal, embora suscite 
inegável questão prejudicial. A não ser, é claro, que se trate de pretensão de anulamento 
apenas em parte do lançamento tributário, e não tenha havido o pagamento da parte 
incontroversa. 
12. Ação anulatória e questão prejudicial. 
Promovida que seja a ação anulatória do lançamento tributário, se é atacado o 
lançamento por inteiro, a ação penal pode ser proposta, mas o seu julgamento deve 
esperar a decisão do caso no Juízo Cível. 
Imagine-se um contribuinte sendo condenado por crime contra a ordem tributária, e 
depois sendo a lei tributária por ele descumprida declarada inconstitucional pelo Supremo 
Tribunal Federal. No caso da contribuição previdenciária sobre a remuneração dos 
autônomos e dirigentes de empresa isto poderia muito bem ter acontecido. 
13. A criminalização como instrumento de coação. 
Admitir-se a propositura da ação penal antes do lançamento, como admitir-se o 
julgamento da ação penal antes do julgamento da questão tributária no Juízo Cível, é 
admitir-se a ação penal como instrumento de coação, para compelir o contribuinte a pagar 
o tributo, ainda que indevido seja. 
Na dúvida, ou mesmo acreditando ser indevido o tributo, certamente, se tem condições 
financeiras para tanto, preferirá pagar, para extinguir a punibilidade. Estará sendo coagido 
a fazê-lo, para não ser processado. 
Admitir-se a possibilidade de ação penal antes da conclusão do processo administrativo 
fiscal constitui uma forma inequívoca de suprimir a garantia do devido processo legal e da 
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ampla defesa no processo administrativo (23). 
Por outro lado, admitir-se a possibilidade de condenação, quando ainda pendente de 
decisão a ação anulatória do lançamento, constitui forma inequívoca de impor maus tratos 
à garantia de que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do 
Judiciário (24). 
14. Extinção da punibilidade e repetição do indébito. 
Ter-se-á, com esse instrumento de coação, um retorno à pré-história, quando o tributo era 
arrecadado sob ameaça. O Direito Tributário restará amesquinhado, e, na melhor das 
hipóteses, ter-se-á reinstituído o malsinado solve et repete. 
Diante da ameaça o contribuinte pagará. Depois, declarada extinta sua punibilidade, 
promoverá ação de repetição do indébito. Vitorioso, se as condições de fato lhe 
permitirem, e ainda vigorar o art. 66 da Lei nº 8.383, fará a compensação do que pagou 
indevidamente. Se não, amargará o caminho iníquo do precatório. 
15. Materialidade do delito. 
Não se trata de considerar a representação da autoridade da Administração Tributária, ou 
a conclusão do processo administrativo uma condição de procedibilidade, relativamente à 
ação penal. 
No crime em cuja configuração o resultado dano ao Erário, ou evasão efetiva (não apenas 
potencial) seja elementar do tipo, o que falta, até que a autoridade administrativa se 
manifeste em definitivo, é a própria materialidade do delito. Sem tributo devido, objeto de 
evasão consumada, inexiste o crime. 
A ausência da manifestação definitiva da autoridade administrativa lançadora sobre a 
supressão ou redução, ou não recolhimento de tributo devido, equivale à ausência do 
corpo de delito naqueles crimes que deixam vestígios materiais. 
Como o lançamento do tributo é atividade privativa da autoridade administrativa (art. 142 
do CTN), a esta cabe dizer se existe, ou não, tributo devido. Da mesma forma que aos 
subscritores do laudo pericial cabe afirmar a existência daqueles vestígios materiais do 
crime que, por sua natureza, os produz. Não é razoável atribuir-se ao Juízo Penal o dever 
de dizer sobre a ocorrência de supressão ou redução de tributo. 
Aliás, a exigência da manifestação da autoridade administrativa sobre a existência de 
tributo devido, objeto de supressão ou redução, prende-se a razões ainda mais fortes do 
que as que fundamentam a exigência do corpo de delito. Além de tratar-se de juízo 
técnico, trata-se de atribuição que a ordem jurídica conferiu, privativamente, à autoridade 
administrativa.  
1. RTJ nº 57, p. 167/169 
2. RTJ nº 65, p. 61/66 
3. RTJ nº 71, p. 846/847 
4. RTJ nº 88, p. 112/113 
5. A propósito da questão, disse o Ministro relator apenas o seguinte: "Intentam ainda 
demonstrar os recorrentes que, na espécie, deveria preceder processo fiscal, tal como 
determina decreto estadual que disciplina o recolhimento do Imposto de Circulação de 
Mercadorias. Ocorre que em nenhuma passagem da Lei nº 4.729 há alusão a tal 
procedimento administrativo como pressuposto ou condição ao exercício da ação penal. 
Ao contrário, esta, sendo pública, pode ter início com a simples noticia criminis, segundo 
princípio elementar". 
6. Diz o voto do Ministro Relator: 
"No que se refere à falta de condição de procedibilidade, por inexistir prévia inscrição da 
dívida, não tem procedência. É que inexiste regra legal nesse sentido, conforme bem 
observou o aresto recorrido. Tratando-se de ação pública, pode ser iniciada com a noticia 
criminis colhida mediante inquérito policial. Aliás, assim decidiu esta Turma ao apreciar o 
RHC 48.445, de que fui Relator (RTJ 57/167 e 169)". 
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7. STJ, 6ª Turma, RHC nº 2699-0-SC, Relator Ministro Pedro Acioli, acórdão publicado na 
íntegra no Repertório IOB de Jurisprudência nº 24/94, 2ª quinzena de dezembro de 1994, 
texto nº 3/10400, págs. 475/471. 
8. A lição de Manzini, invocada pelo TACRIM de São Paulo, e transcrita no relatório do 
recurso na Corte Maior, está assim expressa: 
"Se a risolvere la questione pregiudiziale è normalmente competente un organo 
giurisdizionale diverso (es.: questioni di diritto privato o amministrativo), ciò non esclude 
che esse possa essere conosciuta dal giudice penale per quanto ocorre al sua guidizio, 
dato che unico è nello Stato il potere giuriscizione, comogià abbiamo veduto. Anzi, il 
giudice penale ha di regola il potere e il devere di risolvere la questione atessa al final del 
processo penale, senza richiadere o attendere la decisione del giudice o d'altro organo 
mormalmente competente per la questione di cui si trata."(Manzini, Trattato di Diritto 
Processuale Penale, 4ª ed., vol. I, número 82, p. 295)." 
9. RTJ nº 65, p. 62. 
10. Giovanni Fiadanca - Enzo Musco, Diritto Penale Tributario, Giuffrè, Milano, 1992, p. 1 
a 3. No original: 
La l. 7 agosto 1982, n. 516 aveva attuato la riforma del diritto penale tributario 
perseguendo due obiettivi: da una parte, l'abolizione della "pregiudiziale tributaria", ritenuta 
quasi unanimemente la causa della paralisi della giustizia penale in materia tributaria, 
dall'altra la ridefinizione dei reati conseguente a questa nuova realità processuale. Ed 
infatti, prima del 1982, il sistema delle fattispecie incriminatrici era incentrato sull'evasione 
di imposta, cioè su un evento de danno per l"Erario, e pertanto l'applicazione giudiziale 
della fattispecie richiedeva "l'accertamento di un'entità (evasione) che, per essere definita, 
presupponeva necessariamente la risoluzione di ogni dubbio e di ogni controversia 
connessi col tributo." (PADOVANI, Itinerari della riforma penale tributaria, in Indice penale 
1984, p. 298). Si era quindi resa necessaria una ristrutturazione del sistema delle 
fattispecie penali tributarie, basata su criteri diametralmente opposti a quelli precedenti, e 
cioè sulla tendenziale equiparazione ai fini penali dele imposte dirette e dell'imposta sul 
valore aggiunto (NUVOLONE, Il nuovo diritto penale tributario, in Indice penale 1984 p. 
450) e soprattutto sulla configurazione di reati strutturati in maniera tale da non impegnare 
il giudice penale in acertamenti complessi di natura fiscale, quali la determinazione del 
l'importo evaso e il calcolo dell'imposto dovuta o evasa (GROSSO, Commento all'art. 1 d.l. 
10 luglio 1982, n. 429, in Leg. pen. 1983, p. 21). E il Progetto Reviglio, approvato dal 
Consiglio dei Ministri del 13 febraio 1980, così indicava il suo obiettivo: "abbandonata 
l'idea di perseguire penalmente l'evasione come tale, ha spostato la propria attenzione su 
quei dati o comportamenti che sono preparatori o prodromici all'evasione, assumendo 
questi a base della previsione delle singole ipotesi criminose. Ne risulta così un sistema 
costituito in prevalenza da reati a fattispecie relativamente semplici, il cui accertamento, 
non comprortando necessariamente un giudizio in ordine all'an debeatur ed al quantum 
dell'imposta, ben può essere affidato alla cognizione del giudice penale, anche se questi è 
sprovvisto, almeno di norma, di specifica preparazione in materia tributaria". 
In tal modo il Progetto Reviglio aveva recepito le indicazioni dottrinali, secondo qui 
occorreva "porre l`accento sulle modalità della condotta evasiva dell'obbligo tributario, 
dando rilievo essenciale al "disvalore di azione" connesso col realizzarsi dell'azione 
omissiva, fraudolenta etc., senza riguardo al conseguimento almeno in concreto, dello 
scopo. Ciò dovrebbe implicare d'equiparazione del tentavito di evasione fiscal al reato 
consumato, com l'ovvio corollario di una semplificazione applicativa di una maggiore 
efficienza pratica; sull'esemprio, del resto, di quanto praticato da tempo anche in altre 
legislazioni"(FIORE, Tipologia delle incriminazioni, in AA.VV., Le evasioni fiscali, Bari, 
1979, p. 165). 
Pertanto, "l'ipotesi centrale è nella criminalizzazione - come contravvenzioni o delitti, 
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secondo la gravità dell'azione criminosa e la rilevanza dell'elemento psicologico - di quesi 
comportamenti legati a fatti storici di facile accertamento, aventi carattere di necessaria 
strumentalità o propedeuticità rispetto al fatto di evasione" (Relazione governativa al d. l 
10 luglio 1982, n. 429). 
Ne deriva che il legislatore ha perferito privilegiare la funzione preventiva e disssuasiva 
della pena, sanzionando comportamenti consisstenti in linea di massima in fatti semplici ( 
tali coioè da non comportare la necessità de un previo accertamento de natura tributaria), 
aventi carattere di mera strumentalità o propedeuticità rispetto al fatto di evasione, quindi 
non direttamente lesivi per l'Erario, ma comunque censurabili per la loro intrinseca 
pericolosità in quanto ritenuti sincomatici della capaciatà evasiva del 
contribuente.(TRAVERSI, I reati tributari in materia di Imposte dirette e IVA, Milano, 1986, 
p. 58). 
La riforma del 1982 si indirizzava quindi nel senso di una generalizazata anticipazione 
della tutela, realizzata atraverso la creazione di reati di pericolo, in quanto mentre in 
precedenza l'offesa si assestava sulla lesione effettiva dell'interesse erariale, adesso si 
risolveva nel pericolo di una tale lesione (PADOVANI, Itinerari della riforma penale 
tributaria, cit. p. 299; ISOLERA, La riforma penale tributaria italiana del 1982: un primo 
bilancio, in Indice penale 1989, p. 751). 
11. Francesco Tesauro, Instituzioni di Diritto Tributario, 4ª edição, UTET, vol. 1, p. 288.: 
"Altro importante principio della legge del 1929 abolito nel 1982 è la c.d. pregiudiziale 
tributaria; il principio, cioè, previsto per le imposte dirette dalla legge del 1929 ed esteso 
all'IVA dal decreto instutivo di tale ultima imposta, per cui l'azione penale non può aver 
corso se non quando è divenuto definitivo l'accertamento del tributo. 
Si constatò che tale principio aveva reso praticamente inoperante l'efficacia intimidatoria 
delle sanzioni penali poiché, data la lungaggine del processo tributario, l'azione penale 
poteva avere inizio solo a distanza di molto tempo dalla comunicazione del fatto illecito. 
Il principio, comunque, aveva una sua giustificazione logica, poiché il reato di evasione 
poteva essere accertato solo dopo che fosse stata determinata l'entità dell'imposta evasa, 
onde sembrava logico che il giudizio penale avesse luogo dopo che il giudice tributario 
aveva definito la controversia fiscale. 
Per abolire la pregiudiziale sono state infatti modificate le norme incriminatrici, le quali ora, 
prevalentemente, non puniscono l'evasione (ossia l'omessa, incompleta o infedele 
dichiarazione ) ma la commissione di fatti prodromici o strumentali all'evasione o altri fatti il 
cui accertamento non implica la risoluzione di questioni estimative." 
12. Cf. Augusto Fantozzi, Diritto Tributario, UTET, Torino, 1994, p. 490. 
13. Estabelece a Lei nº 4.729, de 14.07.65: 
Art. 1º. Constitui crime de sonegação fiscal: 
I - prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser 
produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a intenção de 
eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais 
devidos por lei; 
II - inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de qualquer natureza 
em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do 
pagamento de tributos devidos à Fazenda Pública; 
III - alterar faturas e quaisquer documentos relativos a operações mercantis com o 
propósito de fraudar a Fazenda Pública; 
IV - fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar despesas, majorando-as, com o 
objetivo de obter dedução de tributos devidos à Fazenda Pública, sem prejuízo das 
sanções administrativas cabíveis; 
V - exigir, pagar ou receber, para si ou para o beneficiário da paga, qualquer percentagem 
sobre a parcela dedutível ou deduzida do imposto sobre a renda como incentivo fiscal. 
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14. Cf. Joaquín Delgado García, El Delito Fiscal, Colex, Madrid, 1995, p. 50. 
15. Vicente Greco Filho, Manual de Processo Penal, Saraiva, São Paulo, 1991, p. 151. 
16. A omissão, pura e simples, no cumprimento do dever de pagar, não configura crime, 
conforme demonstramos ao tratar dos tipos de crimes contra a ordem tributária. 
17. Pedro Roberto Decomain, Crimes Contra a Ordem Tributária, 2ª edição, Obra Jurídica, 
Florianópolis, 1995, p. 43/44. 
18. Gerd W. Rothmann, A Extinção da Punibilidade nos Crimes Contra a Ordem 
Tributária, em Simpósio Nacional IOB de Direito Tributário, Volume de Apoio, p. 42/43. 
19. Razões do veto do art. 3º da Lei 8.696/93. 
20. Código Tributário Nacional, art. 142. 
21. Lei nº 9.249/95, art. 34. 
22. HC 73.418-RS, Rel. Ministro Carlos Velloso, julgado em 05.03.96. 
23. Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV. 
24. Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXV. 
 
 

HABEAS CORPUS Nº 602-PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Impetrante: DR. MARCUS PONTES 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 10ª VARA-PE 
Paciente: GILSON TAVARES BARBOSA (RÉU PRESO) 
 
EMENTA 

Processo Penal.   Habeas  Corpus.   Réu  preso  preventivamente. Excesso   de   prazo 
não comprovado.   Incidentes provocados pelo paciente. 
1. Presentes as causas legais ensejadoras da prisão preventiva, até que elas subsistam, 
inviável falar-se em liberdade provisória.  
2. Justificável  o  excesso  de  prazo no oferecimento da denúncia quando  o  fato  é 
resultante de incidentes provocados pela própria defesa. 
3. Ordem denegada. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade de votos, denegar a 
ordem, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.  
Recife, 7 de maio de 1996 (data de julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Marcus Pontes impetra o presente habeas 
corpus em favor de Gilson Tavares Barbosa, conhecido também por "Gilson da Pólvora", 
sob a alegação de excesso de prazo sem justo motivo para a conclusão da formação da 
culpa do paciente, nominando como autoridade coatora o MM. Juiz Federal da 10ª Vara 
da Seção Judiciária deste Estado,  Dr. Edvaldo Batista da Silva Júnior.  
Pus em mesa, pedindo, nesta oportunidade, o parecer do Exmo. Sr. Procurador da 
República. 
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É o relatório. 
 
VOTO  

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Noticiam os autos que o ora paciente,  
encontrando-se atualmente preso e recolhido ao Presídio Professor Aníbal Bruno, nesta 
cidade, é acusado, juntamente com Cícero Gonçalves da Silva, vulgo "Cícero de Cláudio", 
João Bosco da Silva, vulgo "Pilão", Irajá da Silva Barros e Marcelo dos Santos, de 
participação em formação de quadrilha, com o objetivo de tramar um assalto ao carro 
forte do Banco do Brasil, em Juazeiro do Norte-CE, razão por que fora o mesmo 
denunciado pelo Parquet Federal, como incurso nas penas dos arts. 334 e 288 do CPB.  
Em cumprimento a despacho por mim exarado, informou S. Exa., detalhadamente, sobre 
as fases processuais já percorridas na ação penal originária, bem como o prazo em que 
tais fases se desenvolveram, adiantando que referido processo  encontra-se em fase de 
requerimento de diligências, com pronunciamento do Ministério Público. Observa, 
finalmente, que o excesso de prazo alegado decorre dos pleitos formulados pela própria 
defesa.  
Não há como descurar-se que, na verdade, o excesso de prazo para a conclusão do 
processo criminal está elencado como uma das causas que se constitui, exatamente, na 
coação ilegal a ensejar que se conceda a ordem de habeas corpus, e, encontrando-se 
preso, se passe a favor do réu o competente alvará de soltura.  
A jurisprudência, no entanto, é mansa e pacífica que se esse excesso de prazo é 
debitável a manobras da própria defesa, a interesse da defesa, não pode ser cobrado do 
juízo. Justamente, tal é a hipótese.  
Não há que se negar seja direito da parte lutar pelo que entende que deva perseguir a 
título de benefício em termos de conseguir sua soltura, em termos de conseguir até, 
infelizmente, muitas vezes, porque acha que é a maneira mais correta dilatar o prazo para 
o julgamento.  
Em matéria penal, na verdade, quanto mais demora o processo, infelizmente, diz-se que 
tal fato é a favor do réu, em termos de se minorar, inclusive, até a cobrança penal do 
próprio réu. Justifica-se, então, até a possibilidade do benefício de uma prescrição da 
pena em abstrato, no caso, retroativa. Mas cabe exatamente àqueles que têm por ofício 
preservar a  ordem jurídica e restaurar o estado de direito, não no sentido de perseguir o 
réu, mas no sentido de fazer valer o direito, tomar as medidas necessárias para defender 
a sociedade desses artifícios.  
No entanto, muitas vezes, há a impossibilidade, por maior que seja a diligência do Juiz, de 
conseguir vencer todas as fases processuais nos prazos preestabelecidos; se essa 
dificuldade é tributada ao próprio Juízo, defere-se ao réu o habeas corpus, mas se a 
defesa é culpada, é responsabilizada por essa dilação. Não há como aplicar-se, à 
hipótese, a dilação do excesso de prazo, pois ficou provado, não só pelos documentos 
trazidos, mas pela informação pormenorizada que prestou S. Exa., que, exatamente, toda 
essa demora é decorrente de trabalhos, de artifícios da própria defesa.  
Por essa razão, entendo, no caso, não ser de aplicar, ou não ser de debitar à Justiça esse 
excesso de prazo, debitável, sim, única e exclusivamente à própria defesa, razão por que 
denego o pedido de ordem de habeas corpus. 
 

HABEAS CORPUS Nº 619-PE 

Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Impetrante: DR. MARCUS PONTES 
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Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 10ª VARA-PE 
Paciente: JOÃO BOSCO DA SILVA 
 
EMENTA 

Processo Penal. Habeas Corpus. Ausência de intimação do advogado para audiência em 
virtude da carta precatória. Intimação da carta precatória. Inocorrência de nulidade. 
Inidoneidade do writ como meio hábil ao exame aprofundado da prova. Prejuízo à defesa 
não caracterizado. Ordem denegada. 
 
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, 
denegar a ordem, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 13 de agosto de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado 
pelo bel. Marcus Pontes em favor de João Bosco da Silva, processado no Juízo Federal 
da 10ª Vara de Pernambuco, como infrator do art. 288 do Código Penal. 
Alega, em síntese, o impetrante prejuízo à defesa do paciente na ação penal a que 
responde, quando seu advogado deixou de ser intimado da audiência  para oitiva das 
testemunhas arroladas pelo co-réu, realizada por força de precatória, na Comarca de 
Cabrobó-PE  
Observa o MM. Juiz  indigitado autoridade coatora que apenas o co-réu Cícero Gonçalves 
da Silva arrolou testemunhas naquela Comarca do interior de Pernambuco, sendo que a 
audiência se realizou com a presença do seu advogado constituído, ausente o advogado 
do paciente, que na ocasião foi  substituído por defensor ad hoc. Informa, ainda, o 
Magistrado, que o advogado do paciente foi intimado da expedição da carta precatória, 
competindo-lhe, como tem entendido pacificamente a jurisprudência, diligenciar sobre a 
data aprazada para audiência. 
A Procuradoria Regional da República opina pela denegação da ordem, ao argumento de 
que a omissão quanto à não intimação do advogado para a audiência  para oitiva das 
testemunhas  arroladas pelo co-réu caracterizaria apenas  nulidade relativa, passível de 
dilação probatória, para efeito de comprovação de qualquer prejuízo  à defesa do 
paciente, procedimento defeso em sede de habeas corpus. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): O paciente foi denunciado perante o 
Juízo Federal da 10ª Vara de Pernambuco, acusado da prática de crime de quadrilha ou 
bando ( art. 288 do Codigo Penal), sendo-lhe decretada a prisão preventiva, cujo 
mandado   carece ainda de cumprimento, por isso que o denunciado sempre foi hostil  à 
convocação da Justiça. 
Em sua defesa prévia, apresentou o acusado rol de testemunhas, residentes nas 
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Comarca de Salgueiro-PE e  Brejo dos Santos-CE, não demonstrando qualquer interesse 
na produção de provas na Comarca de Cabrobó, cujo Juízo foi deprecado em razão do rol 
de testemunhas apresentadas pelo  co-réu Cícero Gonçalves da Silva. 
O Juízo processante deprecou  aos Juízos daquelas Comarcas interioranas  a realização 
das audiências pertinentes, com as devidas intimações. 
Insurge-se o paciente  neste recurso contra ato omissivo do Juízo deprecado da Comarca 
de Cabrobó, que deixou de intimar o seu advogado para a audiência, quando foram 
ouvidas naquela Comarca as testemunhas arroladas pelo co-réu.  
É verdade que o Código de Processo Penal dispõe que as partes sejam intimadas da 
audiência. Não é menos verdade, porém, que a omissão da intimação não constitui 
nulidade absoluta, como já se pronunciou reiteradamente o STF, sumulando, inclusive a 
matéria. 
Neste caso, somente se configuraria o vício se comprovado o prejuízo diretamente 
resultante da omissão. O impetrante não descreve em nenhum momento em que consiste 
o prejuízo à sua defesa. Limita-se a evocar o dispositivo constitucional como princípio 
absoluto, esquecendo-se dos princípios  processuais que o mitigam, dispostos nos artigos  
563 e 566 da Lei Adjetiva Civil, sem embargo da própria Súmula 523 do STF, que  releva 
como deficiência de defesa para efeito de nulidade do processo apenas as que tragam 
efetivo prejuízo ao réu. 
Repita-se que a audiência que se pretende anular destinou-se à oitiva de depoimentos 
das testemunhas arroladas pelo co-réu, comparecendo o advogado deste e ausente o do 
paciente, que foi substituído por defensor ad hoc. O maior interessado nas provas de 
defesa era justamente aquele que arrolou as testemunhas, não o paciente, cuja defesa, 
mesmo assim, foi promovida no ato por advogado nomeado.   Diante desse simples fato,  
parece distante qualquer prejuízo que possa influir na apuração da verdade substancial 
ou na decisão da causa.  
Ainda que analisado o recurso pelo ângulo do prejuízo à defesa, ainda que provável, 
caberia  à parte  demonstrá-lo pelas vias processuais  apropriadas, menos em sede de 
habeas corpus, recurso incompatível com dilações probatórias. A nulidade postulada 
dependeria  de aprofundamento de provas, de cuja apreciação  brotaria a solução da 
questão suscitada, o que não se admite nos estreitos limites do remédio heróico. 
Por outro lado, o impetrante em nenhum momento discorda na inicial  da intimação das 
cartas precatórias de que fala o Juiz deprecante em suas informações. Assim, se não foi 
intimado para a realização da audiência do Juízo deprecado, pelo menos tinha 
conhecimento da existência da deprecação. Caberia-lhe, pois, o ônus de fazer o 
acompanhamento do ato deprecado, como tem entendido pacificamente a jurisprudência 
pátria.  
Caso idêntico julgou o egrégio STJ, pela 5ª Turma: 
"Se o advogado foi intimado da expedição da carta precatória, inocorre a caracterização 
do cerceamento de defesa, se a testemunha vem a ser ouvida no Juízo deprecado, sem 
que se renove a intimação da defesa, tendo em vista ser ônus da parte fazer o 
acompanhamento do ato deprecado".  
(RHC 633/SP - Rel. Ministro José Dantas). 
Idêntico entendimento tem o TRF da 3ª Região: 
"Intimado regularmente da expedição da carta precatória, cumpria ao advogado inteirar-se 
da data designada para a oitiva das testemunhas de acusação no Juízo de Direito 
deprecado. Nada havendo a justificar a ausência do advogado na audiência e tendo o 
Juiz nomeado defensor ad hoc para o ato, não há se falar em violação aos princípios 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa" (ordem denegada). 
Tantos outros precedentes jurisprudenciais poderiam ser citados, não bastassem a 
eloqüência  e o acerto dos julgados transcritos. 
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Por essas razões, denego a ordem. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 621-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Impetrante: DRA. JANECELI DA PAIXÃO PLUTARCO 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 10ª VARA-PE 
Paciente: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA (RÉU PRESO) 
 
EMENTA 

Processual Penal e Penal. Habeas Corpus liberatório. Crime de latrocínio praticado em 
concurso de pessoas. Prisão preventiva. Decreto. Fundamentação. Existência dos 
pressupostos e subsistência dos motivos elencados no art. 312 do CPP. Excesso de 
prazo não configurado. Ação em fase terminal. Constrangimento ilegal não caracterizado. 
Denegação da ordem. 
- O decreto de custódia cautelar encerra fundamentação suficiente, estando satisfeitos os 
requisitos estatuídos na lei adjetiva penal. 
- O crime a que responde o paciente é de latrocínio, do qual é acusado na condição de 
partícipe material ou cúmplice. 
- O hediondo delito de latrocínio é daqueles que causam forte clamor público. É de 
excepcional violência e vilania a exigir da Justiça uma tomada drástica de providência, 
sob pena daquela incidir em descrédito público. 
- O excesso de prazo não está caracterizado, pois subsistentes os motivos que justificam 
o decreto da prisão preventiva. Ademais, a instrução criminal está em fase terminal, 
encontrando-se no estágio do art. 499 do CPP. 
- Ordem denegada. 
 
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, denegar a 
ordem, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, que 
integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 22 de agosto de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: A advogada Janeceli da Paixão Plutarco, 
estabelecida profissionalmente nesta cidade do Recife-PE, impetrou em favor de José 
Antônio da Silva, atualmente preso e recolhido ao Presídio Professor Aníbal Bruno, 
acusado que está sendo da prática do suposto crime previsto no art. 157, § 3º, c/c o art. 
29 do Código Penal, na modalidade de partícipe material, por força de decreto de prisão 
preventiva, expedido em 05.08.95, pelo MM. Juiz Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária 
de Pernambuco - ora havido por autoridade coatora -, ordem de habeas corpus, com 
pedido de liminar, objetivando sua soltura, com a conseqüente expedição do competente 
alvará, eis que afirma não estar fundamentado o edito constritor; não subsistirem mais os 
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motivos deste, bem como encontrar-se preso por mais tempo do que determina a lei 
processual penal, circunstância esta a configurar excesso de prazo na conclusão da 
instrução criminal, tudo nos termos do art. 648, incisos I, II e IV, do Código de Processo 
Penal. 
O provimento cautelar foi rechaçado, fls. 14/15, sob o argumento de que, "embora 
sintético, o decreto preventivo encontra-se razoavelmente fundamentado, de molde a 
atender à previsão constitucional". Pertinentemente ao excesso de prazo na conclusão da 
instrução criminal, Sua Excelência, o conspícuo e expedito Juiz Nereu Santos, prolator do 
despacho denegatório da liminar referida, alegou não haver "qualquer demonstração do 
alegado, não podendo, assim, aquilatar-se em que fase processual encontra-se a ação 
penal proposta contra o acusado". O despecho denegatório deixou de se reportar ao 
segundo item do writ, ou seja, cessação dos motivos autorizadores da coação. 
As informações prestadas pela indigitada autoridade coatora repousam às fls. 16/17, 
enviadas que foram com peças instrutórias do processo instaurado contra o paciente (fls. 
18/43). 
A douta Procuradoria Regional da República, na pessoa do Dr. Hélio José Tavares, 
exarou parecer às fls. 46/52, opinando pelo indeferimento da ordem. 
Relatei. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A presente impetração encerra três 
objetos: 1) decreto de prisão preventiva falto de fundamentação; 2) excesso de prazo na 
formação da culpa e 3) cessação dos motivos autorizadores da prisão cautelar, estes 
consistentes na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e 
asseguramento da aplicação da lei penal. 
O paciente encontra-se preso, sob custódia preventiva, desde o dia 05 de agosto de 
1995, acusado de, juntamente com mais dois indivíduos, perpetrar o crime previsto no art. 
157, § 3º, c/c o art. 29, do estatuto repressivo. 
O edito constritivo está assim vazado: 
"O MD Delegado de Polícia Federal requereu, pelo Expediente de nº 1.420/95, a 
decretação da prisão preventiva dos indivíduos José Antônio da Silva, José Gomes da 
Silva (ambos devidamente qualificados no IPL nº 467/95) e, ainda, de Valdecir de tal, 
pessoa com dados de qualificação ainda não precisos, tendo-se apenas a informação de 
ser o mesmo alto, forte, moreno claro, cabelos curtos e escuros, com cerca de vinte e oito 
anos. Sem dúvida, os elementos trazidos pela autoridade policial, instruindo a solicitação 
com cópias dos depoimentos dos dois primeiros suspeitos, são suficientes para a 
decretação da prisão preventiva dos três, com base nos três fundamentos constantes do 
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro, quer como garantia da ordem pública, 
quer por conveniência da instrução criminal, quer para assegurar a aplicação da lei penal. 
Trata-se de grupo delituoso, cujo modo violento de agir evidencia que poderiam não só 
tentar evadir-se, como, ao que parece, já está ocorrendo com "Valdecir", havendo, ainda, 
grave risco de que venham a intimidar testemunhas no curso do processo ou do IP. 
Expeçam-se mandados de prisão, recolhendo-se os acusados ao núcleo de custódia do 
DPF-SR/PE, na fase de diligências, a fim de que possam, eventualmente, prestar 
informações à autoridade policial e, após essa fase, encaminhem-se os presos para o 
centro de triagem Professor Aníbal Bruno. Cumpra-se com urgência e junte-se o presente 
despacho ao IP. Recife, 05 de agosto de 1995. Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti 
(Juiz Federal de plantão)". 
Passo a examinar o primeiro dos objetos deste writ. 
Pela transcrição do despacho hostilizado, verifica-se restar este fundamentado, embora 
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de teor resumido. Efetivamente, constam de seu bojo razões graves e objetivas, tais como 
o fato de que, uma vez solto, poderia o paciente ausentar-se do distrito da culpa, como 
aconteceu com o acusado "Valdecir", circunstância esta que poria em xeque o 
asseguramento da incidência da reprimenda criminal, acaso condenado definitivamente, e 
o grave risco de comprometimento da instrução criminal, a traduzir-se na possibilidade de 
coação, lato sensu, contra as testemunhas arroladas na denúncia. 
A prisão preventiva só adquire matizes de medida excepcional quando, a par da 
existência de circunstâncias desabonadoras, sérias e objetivas, é o acusado primário, 
sem antecedentes criminais, com profissão definida e residente no foro do delito. A 
impetrante, constato dos autos, não colacionou provas nesse sentido. 
O referido decreto de custódia cautelar, ao revés do alegado neste remédio heróico, 
encerra fundamentação suficiente, não padecendo das eivas que lhe imputa a impetrante, 
razão por que satisfeitos foram os requisitos estatuídos na lei adjetiva penal. Ademais, o 
caso reveste-se de alarme. O crime a que responde o paciente é de latrocínio, do qual é 
acusado na condição de partícipe material ou cúmplice. 
O hediondo delito de latrocínio é daqueles que causam forte clamor público. É de 
excepcional violência e vilania a exigir da Justiça uma tomada drástica de providência, 
sob pena de os aplicadores da lei, que personificam o Poder Judiciário, caírem no 
descrédito público. A periculosidade, aliada, comumente, à insensibilidade e cupidez dos 
que praticam tais crimes, é presumível. Tão-só por esta conjuntura delineada, já seria 
legal e necessária a segregação do paciente, enquanto subsistentes os motivos 
ensejadores da prisão preventiva. 
Ao relatar o HC nº 65.736-RJ, 2ª T. do STF, em 17.12.87, concedido por maioria de votos, 
tendo como Relator para acórdão o Ministro Francisco Rezek, RTJ 125/592, o então 
Ministro Carlos Madeira afirmou: 
"Se há justa expectativa do provimento jurisdicional condenatório e há, por outro lado,  a 
possibilidade de o direito não vir a ser aplicado ou mesmo ter sua aplicação retardada, 
figura-se adequada a prisão preventiva, para que se faça justiça livre das escusas de 
quem a ela se subterfoge". 
Existem nos autos, pois, provas concretas a confirmar os pressupostos eleitos e 
justificadores da prisão preventiva decretada: garantia da ordem pública, conveniência da 
instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal.  
Quanto ao alegado excesso de prazo, observo estar a instrução criminal em sua fase 
terminal, já tendo sido ouvidas as testemunhas de acusação; as de defesa deixaram de 
sê-lo, porquanto as cartas precatórias expedidas não foram devolvidas em tempo hábil 
(até para evitar se prolongue mais ainda a delonga prisional do paciente), achando-se, 
assim, o feito no estágio no artigo 499 do Código de Processo Penal, segundo 
informações às fls. 16/17, prestadas pela indigitada autoridade coatora. 
Além disso, subsistentes os motivos que justifiquem o decreto da prisão preventiva, não 
há por que relaxá-la, sob o fundamento de excesso prazal. 
Vejamos, neste diapasão, duas decisões da lavra do eminente Juiz Araken Mariz, quando 
do julgamento dos Habeas Corpus nºs 148-PB, DJU do dia 29.11.91, p. 30540, e 282-PE, 
DJU de 27.04.93, p. 21442, respectivamente, de ementas: 
"Processual Penal. Habeas Corpus. Prazo. 
I - Não se deve considerar excesso de prazo alguns dias a mais na instrução do processo, 
devido ao cumprimento de carta precatória.  
II - Subsistentes as razões que justifiquem o decreto da prisão preventiva (art. 313 do 
CPP), não há por que relaxar a prisão. Inteligência do art. 316 do CPP. 
III - Ordem denegada". 
"Penal e Processo Penal. Habeas Corpus. Alegação de excesso de prazo para a 
realização do interrogatório. Persistência dos requisitos da prisão preventiva. 
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Interrogatório já marcado para data próxima. Denegação. 
1 - Perdurando os requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, em virtude 
da alta periculosidade do agente que confessou perante a autoridade policial a prática de 
mais de um roubo com emprego de arma contra agências bancárias, e estando o 
interrogatório marcado para data próxima, cujo atraso se deu em decorrência das próprias 
circunstâncias da instrução criminal, deve ser denegado o habeas corpus. 
2. Ordem denegada". 
Por tudo isto, denego a ordem. 
Assim voto. 
 

INQUÉRITO Nº 149-PB 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Autora: JUSTIÇA PÚBLICA 
Indiciados: JOSÉ DE MELO E MANOEL MONTEIRO DE SAMPAIO  FILHO 
 
EMENTA 

Inquérito policial. Prefeito. Apropriação indébita (Lei 8.212, art. 95, alínea "d"). 
Contribuição previdenciária dos servidores municipais. Não recolhimento em época certa. 
Ausência de dolo. 
- O registro dos débitos na contabilidade do Município, a celebração de parcelamento e, 
ainda, a quitação do débito, afastam a vontade de apropriar-se de coisa alheia, elemento 
essencial do crime de apropriação indébita. Interpretar a lei diversamente, de modo a 
entender configurado o crime independentemente desse elemento, coloca a norma da lei 
ordinária em conflito aberto com a norma da Constituição, que veda a prisão por dívida. 
- Conforme o art. 34 da Lei nº 9.249, de 26.12.95 (DOU, 27.12.95), extingue-se a 
punibilidade dos crimes definidos na Lei nº 8.137/90 e na Lei nº 4.729/65, quando 
promovido o pagamento do tributo ou contribuição social antes do recebimento da 
denúncia. 
- Arquivamento do inquérito. 
 
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, decretar arquivamento do 
inquérito, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 28 de fevereiro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
              
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: A requerimento da Procuradoria Estadual do INSS 
na Paraíba, foi instaurado o presente inquérito policial para apurar crime previsto no art. 
95, alínea "d", da Lei nº 8.212/91, imputado a José de Melo e Manoel Monteiro de 
Sampaio Filho, ex-Prefeito e atual Prefeito Municipal de Mari/PB, por terem deixado de 
recolher, na época própria, as contribuições previdenciárias dos servidores municipais. 
Declarando-se incompetente (CF/88, arts. 29, VIII, e 84; CPP, arts. 108, § 1º, e 109), o 
Juiz Federal Substituto da 1ª Vara da Paraíba determinou a remessa dos autos a este 
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Tribunal, os quais couberam-me por distribuição. 
Após resposta do INSS, em cumprimento à diligência requerida informando a liquidação 
total do débito (fls. 66/67), o MPF opinou pelo arquivamento do inquérito, entendendo que 
não se perfez o crime de apropriação, por equiparação à falta de dolo. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Sobre o crime em questão, já escrevi: 
"Apropriação indébita e dívida de tributo. 
A Lei nº 8.137, de 27 de novembro de 1990, estabelece que constitui crime contra a 
ordem tributária "deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição 
social, descontado ou cobrado na condição de sujeito passivo da obrigação e que deveria 
recolher aos cofres públicos" (art. 2º, inciso II). 
A existência de dispositivos legais semelhantes, anteriores e posteriores a este, bem 
revela a insegurança dos que manejam a elaboração das leis, na incriminação da conduta 
nessa norma descrita. Talvez em razão de tal insegurança, somada ao desejo persistente 
de impor ao contribuinte inadimplente pena corporal, levou o legislador a definir o mesmo 
fato, em tempos idos da ditadura, e agora, recentemente, como caracterizador da 
situação de depositário infiel. 
Ambas as definições, como autor de crime e como depositário infiel, de uma situação que 
não vai além de simples inadimplemento de dívida, constituem o que em boa doutrina se 
pode chamar de fraude à Constituição. 
Realmente, a Constituição Federal estabelece que "não haverá prisão civil por dívida, 
salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação 
alimentícia e a do depositário infiel" (art. 5º, inciso LXVII). Como ensina Celso Ribeiro 
Bastos, nos tempos modernos já não se aceita mais prisão do devedor inadimplente, 
sendo cabível, em seu lugar, a execução do patrimônio do responsável por dívida. 
(Comentários à Constituição do Brasil, Saraiva, São Paulo, 1989, 2º vol, p. 304). 
Não se diga que a vedação constitucional, porque se reporta apenas à prisão civil, não se 
opõe à lei ordinária que define como crime o inadimplemento de dívida, para reprimi-lo 
com pena prisional. Não é assim. A lei ordinária que define como crime o simples 
inadimplemento de uma dívida e comina para o que nele incorre pena prisional, conflita 
com a norma da Constituição que proíbe a prisão por dívida. Há, na verdade, evidente 
antinomia entre a norma da Constituição, que proíbe a prisão por dívida, e aquela da lei 
ordinária, que define como crime o inadimplemento de dívida, para viabilizar, dessa forma, 
a aplicação da pena prisional ao devedor inadimplente. 
Toda norma jurídica alberga valor, cuja presença permite que se estabeleça a coerência 
do sistema jurídico. Na proteção de cada bem jurídico, de cada bem da vida, tem-se de 
evitar a incongruência. Por isto, doutrina Usera, La sistematicidad em el ámbito 
constitucional alcanza su mayor relieve en la necessaria ponderación de bienes 
igualmente protegidos.(Raúl Canosa Usera, Interpretacion Constitucional y Formula 
Politica, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1988, p. 215). 
A norma da Constituição que proíbe a prisão por dívida alberga direito a liberdade, 
colocando-o em patamar superior ao direito de receber um crédito. Isto não quer dizer que 
o direito de receber um crédito restou sem proteção jurídica. Quer dizer que essa 
proteção não pode chegar ao ponto de sacrificar-se a liberdade corporal, a liberdade de ir 
e vir. Limita-se, pois, a proteção do direito de receber um crédito ao uso da ação 
destinada a privar o devedor de seus bens patrimoniais, a final desapropriados no 
processo de execução. 
O sistema jurídico, considerados os valores que alberga, é necessariamente coerente. 
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Suas eventuais antinomias devem ser eliminadas, e quando em conflito se encontram 
normas de diversa hierarquia, a eliminação se faz sem qualquer dificuldade, porque "o 
juiz, quando se encontrar frente a um conflito entre uma norma superior e uma norma 
inferior, será levado a aplicar a norma superior". (Norberto Bobbio, Teoria do 
Ordenamento Jurídico, 4ª edição, Editora Universidade de Brasília, 1994, p. 111). 
É certo que estamos falando de inadimplência de dívida, e não de práticas fraudulentas. 
"O que o bom senso repele, é responder a liberdade individual pelo pagamento de 
dívidas, salvo em caso de fraude. A liberdade poderá responder pela fraude, e não pela 
dívida em si". (A. de Sampaio Dória, Direito Constitucional, Max Limonad, São Paulo, 
1960, vol. 4º, p. 683). 
Não se diga que o não pagamento do IPI, ou do Imposto de Renda retido na fonte, ou de 
contribuições de seguridade social descontadas de empregados, corresponde à 
apropriação indébita, definida no art. 168 do Código Penal. O contribuinte não se apropria, 
porque o dinheiro lhe pertente, e não ao fisco, que é simplesmente credor. 
No Imposto sobre Produtos Industrializados, o sujeito passivo da relação obrigacional 
tributária é o comerciante, o industrial, ou o produtor, nos termos do art. 51 do Código 
Tributário Nacional. O que este recebe de quem adquire seus produtos é o preço destes. 
Há, entre o comerciante, industrial ou produtor, e seu cliente, que lhe compra os produtos, 
uma relação jurídica de direito comercial, que não se confunde com a relação jurídica de 
tributação. Tanto assim é que se o comprador não paga, nem por isto deixa o contribuinte 
de ser devedor do tributo. 
Pode, é certo, estar o valor do IPI incluído no preço dos produtos vendidos. Isto, porém, 
não faz do industrial mero intermediário, nem do comprador do produto, contribuinte do 
IPI. O valor dos salários pagos pelo industrial também pode estar incluído no preço dos 
produtos, como o valor do aluguel do prédio em que é instalada a indústria, o valor da 
conta de energia elétrica, o valor das matérias primas, entre outros. Nem por isto, se pode 
afirmar que o comprador dos produtos é o empregador, nem o inquilino, nem o cliente da 
empresa fornecedora de energia, ou da empresa fornecedora de matérias primas. Nem se 
pode dizer que o preço dos produtos é formado necessariamente de todos esses 
elementos. 
"O preço pode, de fato, ser assim decomposto, mas não formado, pois o seu quantum é 
fixado pelas condições de mercado, podendo dar maior, menos ou nenhum lucro e até 
mesmo prejuízo". (José Carlos Graça Wagner, citado por Ives Gandra da Silva Martins, 
Da Sanção Tributária, São Paulo, 1980, p. 82). 
No caso do imposto de renda na fonte, ou das contribuições descontadas dos salários, 
embora possa parecer que há uma apropriação, na verdade ela não existe, porque o 
empregador, ao pagar o salário, ou a fonte, ao pagar o rendimento sujeito à incidência do 
imposto, na verdade está pagando parte de seu débito, e fica a dever o restante, a ser 
pago ao fisco. A relação jurídica, em qualquer desses casos, com o fisco, é uma relação, 
é relação de direito obrigacional. A ação executiva, a ela correspondente, é pessoal. 
Jamais a ação executiva é real. A distinção já foi apontada, com propriedade, por Pontes 
de Miranda. (Cf. Comentários à Constituição de 1967, Editora Revista dos Tribunais, São 
Paulo, 1968, tomo V, p. 252). 
Em qualquer caso, se o contribuinte escritura, em sua contabilidade, os valores a serem 
pagos ao Tesouro, resta ausente o elemento subjetivo do tipo penal. O dolo é a "vontade 
livre e consciente de o sujeito se apropriar de coisa alheia móvel de que tem a posse ou 
detenção". (Damásio E. de Jesus, Código Penal Anotado, 2ª edição, Saraiva, São Paulo, 
1991, p. 489). E com essa vontade, que é elementar na apropriação indébita, é 
inteiramente incompatível a escrituração contábil, como débito do contribuinte, a crédito 
do Tesouro, das quantias correspondentes aos tributos a serem pagos. 
O antigo Tribunal Federal de Recursos chegou a afirmar, por sua 2ª Turma, que na 
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apropriação indébita do IPI não se exige o dolo específico, porque não obstante tenha o 
art. 2º do Decreto-lei 326/67 utilizado a rubrica do art. 168 do Código Penal, "criou um 
delito de formato próprio, com tipicidade determinada". (ACr nº 4.589 - PE, julgada em 
08.06.82, Rel. Min. José Cândido, RTFR nº 93, p. 127). Curioso, porém, é observar que o 
mesmo Tribunal, por seu Plenário, já havia rejeitado a argüição de inconstitucionalidade 
do mesmo decreto-lei, ao argumento de que  "o caput da referida regra legal não criou 
novo tipo penal, limitando-se a proibir que o contribuinte empregue o produto do imposto 
em fim outro que não seja o recolhimento aos cofres da União e cujo descumprimento 
reúne em si os elementos do crime definido no art. 168 do estatuto". (Rec. Crim. nº 544 - 
SC, Rel. Ministro Antonio Torreão Braz, julgado em 11.12.79, mv., Tribunal Pleno, RTRF 
nº 82, p. 1/14). 
Se as normas que dizem ser crime o não recolhimento de tributos nos prazos legais criam 
tipo novo, diverso da apropriação indébita, são inconstitucionais porque afrontam a 
proibição de prisão por dívida. Se apenas explicitam que esse não recolhimento configura 
o tipo do art. 168 do Código Penal, sua aplicação somente há de se dar quando presentes 
todos os elementos daquele tipo, entre os quais o dolo específico, a vontade consciente 
de fazer próprio o dinheiro do fisco. E tal elemento, como se disse acima, é inteiramente 
afastado pela escrituração contábil da dívida, que há de ser entendida como induvidosa e 
até eloqüente manifestação, que é, do propósito de responder pela dívida. Propósito que, 
evidentemente, não se concilia com a vontade de apropriar-se". (Apropriação Indébita e 
Dívida de Tributo, em Repertório IOB de Jurisprudência nº 12/94, texto 3/9764). 
No presente caso, vê-se do relatório feito pela Procuradoria do INSS (fls. 14), que o não 
recolhimento das contribuições foi constatado pelo exame dos livros e documentos de 
contabilidade do Município. Além do que, os indiciados assumiram um contrato de 
reconhecimento de dívida, fazendo o parcelamento da mesma, conforme termo de 
declaração (fls. 41). Não bastasse isso, o débito foi totalmente liquidado, conforme 
informação prestada pelo próprio INSS (fls. 66). Assim, é induvidosa a ausência de dolo, 
desconfigurando, pois, o crime de apropriação indébita. 
Tem este Tribunal entendido que o crime de apropriação indébita de contribuições 
previdenciárias não se configura sem o dolo específico, sem a vontade de fazer próprio o 
dinheiro alheio. 
Neste sentido podem ser mencionadas as seguintes decisões: 
"Ementa: Processo Penal. Ação Penal. Improcedência da acusação. Arquivamento do 
processo. Não recolhimento de contribuição previdenciária. Inexistência de apropriação 
indébita. Atipicidade".  
( Ação Penal nº 59-PB, Pleno do TRF 5ª Região, Rel. Juiz Lázaro Guimarães, dec. 
unânime, julg. 18.08.93, DJ 17.09.93, p. 38.369 ). 
"Ementa: Penal. Apropriação indébita. IPI.  
- Contribuinte do IPI é o vendedor, e não o adquirente, na operação em que incide o 
tributo. Logo, a lei que equipara o não recolhimento desse imposto à apropriação indébita, 
na verdade está instituindo prisão por dívida. 
- De todo modo, mesmo considerando o IPI coisa alheia, o industrial que escritura 
regularmente os valores desse imposto, a serem recolhidos, revela a ausência do ânimo 
de apropriar-se, indispensável à configuração do tipo definido no art. 168 do Código 
Penal. 
- Apelação improvida".  
( ACR nº 503-PE, 1ª Turma do TRF 5ª Região, Rel. Juiz Hugo Machado, dec. unânime, 
julg. 05.11.92, DJ 07.05.93, p. 16786 ). 
"Ementa: Penal. Apropriação indébita. Retenção de imposto de renda na fonte. 
Parcelamento. Absolvição. 
1. - Se, em matéria tributária, os sujeitos ativo e passivo firmam parcelamento de débito, 
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esvazia-se o tipo penal da apropriação indébita de que trata o art. 168 do Código Penal, 
em combinação com o art. 11 da Lei nº 4.357/64, por ausência do elemento subjetivo 
interno necessário à caracterização do delito. 
2. - Instaurados quatro processos fiscais contra o contribuinte para apuração de retenção 
de Imposto de Renda na fonte não recolhido aos cofres da Fazenda Nacional, todos 
referentes ao mesmo período, se há transação entre o fisco e o contribuinte parcelando 
os débitos apurados em três dos quatro processos, há de se estender, para fins penais, 
os efeitos do acordo a todo o débito. 
3. - A ausência do animus rem sibi habendi reconhecida, por força do parcelamento, 
contamina os demais atos praticados de forma continuada. 
4. - A tolerância fiscal, em firmar o parcelamento, com a discricionariedade que lhe é 
outorgada pelo art. 174 do CTN, tem o condão de impedir as repercussões penais dos 
atos inquinados. 
5. - Absolvição dos acusados. Apelação provida". 
( ACR nº 242, 2ª Turma do TRF 5ª Região, Rel. Juiz José Delgado, dec. unânime, julg. 
03.04.90, DJ. 25.04.90 ). 
No mesmo sentido ainda, Rec. Crimin. nº 77, 3ª Turma do TRF da 5ª Região, Rel. Juiz 
Ridalvo Costa, julg. 19.05.94, DJ 10.06.94, p. 30.495. 
Quando se admite a responsabilidade penal do diretor de empresa, por crimes atribuíveis 
à pessoa jurídica, o que se dá é a desconsideração desta, para fins penais, tendo-se em 
vista que o patrimônio da empresa pertence a seus sócios, que por isto se beneficiam 
com as vantagens do crime por aquela cometido. 
Demais disso, temos  que a Lei nº 8.866/94, promulgada em 11 de abril de 1994, em suas 
disposições, retirou do âmbito do Direito Penal a retenção, sem recolhimento, das 
contribuições previdenciárias descontadas dos empregados. Essa situação passa a ter 
reflexos tão-somente no âmbito do Direito Civil, pois nos termos do art. 1º, parágrafo 2º, 
dessa Lei, o empresário que cometer os atos narrados na denúncia passa a ser 
considerado depositário infiel, não estando mais sujeito, de imediato, a responder ação 
penal. 
Desse modo, seja porque o crime não restou configurado, à míngua da vontade de fazer 
própria coisa alheia, seja pelo advento de lei nova que descriminalizou o fato, sou pelo 
arquivamento do inquérito. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 52.547 - PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Impetrante: DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - PE 
Lit. Pass.: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. JOSÉ HENRIQUE WANDERLEY FILHO E OUTROS (IMPTE.) 
 

EMENTA 
Constitucional e Tributário. Mandado de Segurança. Concessão liminar. Imunidade 
Tributário de jornais e periódicos. 
- A imunidade do livro, jornal ou periódico, e do papel destinado a sua impressão, 
conferida pelo art. 150, inciso IV, alínea "d", da Constituição em vigor, hé de ser entendida 
em seu sentido finalístico. O objetivo da imunidade restaria frustrado se o legislador 
pudesse tributar qualquer dos meios indispensáveis à produção dos objetos imunes. Por 
isto nenhum imposto pode incidir sobre qualquer insumo, ou mesmo sobre qualquer dos 
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instrumentos, ou equipamentos que sejam destinados esclusivamente à produção desses 
objetos. 
- Segurança concedida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos, em que são artes as acima indicadas, decide o Pleno do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, conceder a segurança, na 
forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 20 de março de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Trata-se de mandado de segurança contra ato 
judicial, que em outra ação mandamental indeferiu liminar onde se pretende ver 
reconhecido o direito de liberar peças de reposição para máquina de impressão off set, do 
seu parque gráfico, sem a exigência de pagamento dos impostos e das despesas de 
armazenagem, retidas no Aeroporto Internacional dos Guararapes. 
Considerando presentes os pressupostos necessários, deferi a liminar (fls. 50). 
A autoridade dita coatora prestou informações (fls. 56?58). Também a litisconsorte 
passiva necessária, devidamente citada, manifestou-se nos autos, requerendo a 
denegação da segurança (fls. 84/86). 
Sem revisão. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Com fundamento no art. 150, inciso 
VI, alínea "d", da CF/88, pretende o impetrante a liberação de peças de reposição 
para máquina de impressão off set, do seu parque gráfico,sem a exigência de 
pagamento dos impostos e das despesas de armazenagem. Milita em favor do 
impetrante a aparência do bom direito, ante os precedentes deste Tribunal (AMS 
8688 - PE, 1ª Turma, Rel. Juiz Francisco Falcão, DJU 23.10.92, p. 34.127; AMS 
29367 - PE, 2ª Turma, Rel. Juiz Nereu Santos, DJU 09.06.95, p. 36440), como 
também do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (AMS 13.255 - RJ, Rel. Juíza 
Lana Regueira, DJ 19.08.93), admitindo a interpretação ampla do referido 
dispositivo constitucional, no sentido de que a imunidade tributária ali estabelecida 
abrange as máquinas e equipamentos destinados à confecção de jornais.  

 


