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Revista 26 - outubro/dezembro 1996 

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 744-PB 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Autora: EXPAN-EXPORTADORA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS DO NORDESTE 

LTDA. 
Ré:  COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO-CONAB 
Advogados:  DRS. IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA (AUTORA) E  

ANA MARIA FORTES SCHRAMM E OUTROS (RÉ) 
 

EMENTA 
Processual Civil. Rescisória. Ação de Depósito. Ilegitimidade ativa. Sentença proferida 
contra expressa disposição de lei (CPC, art. 267, VI). 
- Ação de depósito promovida pela CONAB. Contrato de Financiamento em que se 
fundamentou a ação celebrado com o Banco do Brasil, o único a ter interesse e 
legitimidade para o ajuizamento da ação de depósito. 
- Se a parte era manifestamente ilegítima e a sentença examina o mérito, viola 
literalmente o disposto no art. 267, inciso VI, do CPC, que impõe a extinção do processo 
sem julgamento do mérito, na ausência de qualquer das condições da ação. 
- Configurada a hipótese prevista no art. 485, V, do CPC. Procedência do pedido. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, julgar 
procedente a ação, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o 
presente julgamento. 
Recife, 18 de dezembro de 1996 (data do julgamento) 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: EXPAN - Exportadora de Produtos Agrícolas do 
Nordeste Ltda. ajuizou ação rescisória contra a Companhia Nacional de Abastecimento - 
CONAB, representada pelo Banco do Brasil, ag. Guarabira - PB, visando à rescisão de 
sentença do MM. Juiz da 3ª Vara Federal-PB, que julgou procedente ação de depósito 
proposta pela ora ré, assim resumida na ementa - fls. 73: 
"Processual Civil. Ação de Depósito. Falta dos bens dados em garantia. Possibilidade da 
prisão civil. Procedência da ação. 
Em sede de ação de depósito é condição de admissibilidade a prova literal do depósito e 
a estimativa do valor do bem a ser restituído, requisitos presentes no caso dos autos. 
Não encontrados com o devedor os bens objeto da garantia da Cédula de Crédito 
Industrial, e sendo reconhecida a condição do devedor como depositário infiel, há lugar 
para decretação de prisão civil, caso descumprido o mandado determinando a restituição 
da coisa depositada ou pagamento do correspondente em dinheiro. 
Procedência da ação". 
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Alegou a autora, em resumo, que: 
a) a ação de depósito fora originalmente proposta perante o Juízo de Direito da Comarca 
de Guarabira - PB, pelo Banco do Brasil S.A., com base em Cédula de Crédito Industrial, 
para que os bens objeto do penhor (1.900.000 Kg de sisal beneficiado), ou o equivalente 
em dinheiro, fossem depositados no prazo de 05 (cinco) dias; 
b) posteriormente ao ajuizamento da ação, a CONAB, ora promovida, sustentando que o 
feito havia sido equivocadamente ajuizado em nome do Banco do Brasil, que era apenas 
seu mandatário, aditou a inicial, ratificando todos os seus termos e requerendo a remessa 
dos autos à Justiça Federal, onde a ação foi julgada procedente; 
c) a r. sentença rescindenda foi prolatada por juiz absolutamente incompetente, 
incorrendo na hipótese prevista no art. 485, II, do CPC, uma vez que o contrato de 
financiamento que originou a ação de depósito foi celebrado apenas com o Banco do 
Brasil S.A., não havendo qualquer prova do alegado mandato outorgado pela CONAB, a 
ponto da ação de depósito haver sido proposta pelo Banco em nome próprio; 
d) a própria CONAB emitiu declaração em que atesta inexistir, em seus arquivos, 
qualquer débito em nome da autora (fls. 83); 
e) a r. sentença teria, ainda, violado literal disposição de lei, por não caber ação de 
depósito de bens fungíveis. 
Contestando o pedido, devidamente representada pelo Banco do Brasil, nos termos dos 
instrumentos de mandato que fez anexar, aduziu a CONAB: 
- a competência da Justiça Federal para o julgamento da ação de depósito era absoluta, 
pela presença de empresa pública federal no pólo ativo da demanda. Ainda que o 
empréstimo do Governo Federal (EGF) tenha sido formalizado com o Banco do Brasil, 
que contabilizou em suas contas o prejuízo da operação, como tratava-se de 
financiamento realizado ao amparo da Política de Preços Mínimos, cuja implementação 
compete à CONAB, legitima-se a sua presença na lide; 
- "os advogados do Banco do Brasil S/A. atuaram nos autos da ação de depósito como 
mandatários da CONAB, tudo em conformidade ao contido no art. 16, inciso II, do Decreto 
99.944, de 26 de dezembro de 1990, tendo sido anexado aos referidos autos o contrato 
celebrado entre o Banco e a antiga Comissão de Financiamento da Produção" (fls. 91); 
- a declaração fornecida anteriormente pela CONAB, anexada aos autos pela autora, não 
incluía os contratos celebrados sob a responsabilidade do Banco do Brasil, conforme 
demonstra o documento de fls. 114. 
Em réplica à contestação, afirma a autora que a própria CONAB ratifica a incompetência 
da Justiça Federal quando confessa que "é verdade que o Empréstimo do Governo 
Federal foi formalizado com o Banco do Brasil S/A, e que o prejuízo foi contabilizado em 
suas contas" (fls. 118). Acrescenta que os mandatos anexados com a contestação só 
foram outorgados ao Banco do Brasil após o trânsito em julgado da sentença rescindenda 
e que o documento de fls. 114 confirma a inexistência de qualquer débito da autora para 
com a CONAB. 
Indeferida a produção de novas provas e sem que as partes tivessem ofertado alegações 
finais, foram os autos com vista à douta PRR que opinou pela improcedência do pedido, 
em parecer da lavra da Dra. Eliane de Albuquerque Oliveira Recena e que restou assim 
ementado: 
"Direito Civil e Processual Civil. Ação rescisória proposta sob o fundamento da 
incompetência da Justiça Federal para processar ação proposta pelo Banco do Brasil em 
nome de empresa pública federal de quem é mandatário. Ausência de extinção do 
mandato, nos termos do art. 1.316, III, do Código Civil. Inexistência de violação a literal 
disposição de lei. Ausência de comprovação da existência do documento novo de que 
cuida o inciso VII do artigo 485 do CPC. Improcedência da ação rescisória". 
Pedi revisão. 
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É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Cuida-se de ação rescisória, visando à 
desconstituição de sentença do MM. Juiz da 3ª Vara Federal-PB, prolatada em ação de 
depósito. 
Observo, inicialmente, que estão presentes os pressupostos genéricos para propositura 
da presente lide: a sentença de mérito transitou em julgado, as partes são legítimas (art. 
487, I, CPC) e a ação foi tempestivamente ajuizada. 
Quanto aos pressupostos específicos, a proponente fundamenta o seu pedido nos incisos 
II, V e VII do art. 485 do CPC, que dispõem: 
"Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: 
(...) omissis; 
II - proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente; 
(...) omissis; 
V - violar literal disposição de lei; 
(...) omissis; 
VII - depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja existência ignorava, ou de 
que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável". 
A alegação de que a sentença foi proferida por juiz absolutamente incompetente não 
merece acolhida. Na ação de depósito, figurava no pólo ativo uma empresa pública 
federal. Ainda que a CONAB não fosse parte legítima para a causa, apenas o Juiz 
Federal poderia dizê-lo. Se a parte era ilegítima e não foi excluída pelo juízo competente 
para tal, não se afigura a hipótese de rescisão prevista no inciso II do art. 485. 
Também não prospera a alegação de que fora obtido, após a sentença, documento novo, 
capaz de assegurar à autora pronunciamento favorável, nos termos do que preceitua o 
inciso VII do art. 485. O documento aludido foi uma declaração fornecida pela CONAB, 
nos termos seguintes: 
"Declaro que dos arquivos de nossa Matriz não consta existência de débito da EXPAN - 
Exportadora de Produtos Agrícolas do Nordeste Ltda., com sede na Cidade de Guarabira 
- PB. 
Esta declaração é restrita ao que consta na CONAB/PE/PB/AL, não significando dizer que 
a referida Empresa não tenha débito em quaisquer de nossas Superintendências 
Regionais". 
Como observa o lúcido parecer ministerial, não se trata de "documento novo porque já 
decidiu o STJ que não pode ser considerado documento novo, para fins de rescisória, 
aquele que vem a ser constituído apenas após a sentença, quando poderia tê-lo sido 
antes. É o que se extrai do seguinte acórdão: 
'Novo, para fins de rescisória, não é o documento, e sim, a sua obtenção, por isso que 
deve ele ser preexistente ao deslinde da causa, mas só obtido a posteriori'. 
(STJ - 1ª Seção, AR 195-DF, 2ª Col., decisão de 19.03.91, publicada no DJU de 10.06.91. 
p. 7824). 
Acrescente-se a isso o fato de que o documento novo deve incutir na mente do julgador 
uma presunção absoluta, devendo gerar, na lição de Coqueijo Costa, 'necessariamente e 
sozinho, pronunciamento favorável, no todo ou em parte, ao autor da rescisória, 
prevalecendo sobre a prova em que se baseou a decisão rescindenda. Deve haver uma 
relação de causa e efeito, pois o documento provaria inequivocamente o fato constitutivo 
e a sentença daria pela procedência total ou parcial da ação' (in Ação Rescisória, LTR, 6ª 
ed., SP, 1993, p. 85), o que, absolutamente, não acontece na espécie" (fls. 140/142). 
Acrescenta ainda a autora, como derradeiro fundamento, que o julgado vergastado foi 
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proferido contra expressa disposição de lei, em face do manifesto incabimento da ação de 
depósito de bens fungíveis (1.900.000 Kg de sisal). 
É certo que jurisprudência vem se inclinando, como regra geral, pela inadmissibilidade da 
ação de depósito envolvendo bens fungíveis, por se tratar de depósito irregular, não 
cabendo, outrossim, o pedido de prisão do devedor. 
Trago à colação os seguintes arestos do eg. STJ, anotados por Theotonio Negrão: 
"Art. 901: 5. Depósito. Coisas fungíveis. O depósito irregular não se confunde com o 
mútuo, tendo cada um finalidades específicas. Aplicam-se-lhe, entretanto, as regras 
deste, não sendo possível o uso da ação de depósito para obter o cumprimento da 
obrigação de devolver as coisas depositadas, cuja propriedade transferiu-se ao 
depositário. O adimplemento da obrigação de devolver o equivalente há de buscar-se em 
ação ordinária, não se podendo pretender a prisão do depositário (RSTJ 24/322). Neste 
sentido: RSTJ 53/130". 
(In Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Theotonio Negrão, 26ª 
ed., p. 598). 
"Art. 904: 8a. Tratando-se de bens fungíveis e consumíveis, aplicam-se ao depósito as 
regras do mútuo, pelo que incabível a ação de depósito com pedido de prisão do devedor. 
Precedentes do STJ. (STJ - 4ª Turma, REsp 15.597-MS, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 
23.03.93, deram provimento, v.u., DJU 10.05.93, p. 8.637, 2ª col., em)". 
(Op. cit., p. 600).  
"Ação de depósito. Penhor. Coisas fungíveis. Nos contratos de depósito irregular aplicam-
se as regras do mútuo. Nesse caso não cabe a ação de depósito com pedido de prisão do 
devedor (RSTJ 39/439 e STJ-JTAERGS 81/389)". 
(Op. cit., p. 600). 
A questão também foi decidida pela eg. 3ª Turma deste Tribunal, na AC nº 102988-PB, da 
qual fui Relator: 
"EMENTA: Alienação fiduciária. Ação de depósito. 
Incabimento da ação de depósito de coisa fungível". (Julg. em 14.11.96). 
Os bens objeto do depósito, como afirmei, correspondem a 1.900.000 Kg. de sisal 
beneficiado. 
No caso de que se cuida, é patente a fungibilidade dos bens, não passíveis de 
individualização. 
O entendimento de que seria inadmissível a ação de depósito de bens fungíveis, segundo 
a jurisprudência mencionada, contudo, não é suficiente para caracterizar a hipótese de 
rescisão prevista no art. 485, V, do CPC. 
A violação a que se refere o preceito em exame só pode ser aquela que deflui, com 
transparência, da simples leitura do texto legal. 
A norma violada deve ser clara e incontroversa, conforme já decidiu o ex-TFR: 
"A violação do direito expresso, para fins de ação rescisória - art. 485, V, CPC -, 
corresponde à desconsideração pelo julgado de uma lei que claramente regule a hipótese 
e cuja não aplicação, no caso concreto, implique atentado à ordem jurídica". 
(Ac. unân. da 1ª Seção do TFR, Rel Min. Flaquer Scartezzini, RTFR, 128/3). 
A autora da rescisória sequer menciona quais os dispositivos legais violados. Ainda que 
se admita como transgredido o disposto no art. 902 do CPC, que exigiria a 
individualização dos bens, não se trata de violação literal. 
Demais disto, em se tratando de depósito fundado em cédula de crédito industrial, como é 
o caso dos autos, há corrente jurisprudencial favorável à admissão da ação de depósito, 
consoante demonstra o seguinte precedente, também anotado por Theotonio Negrão: 
"Art. 41: 1b. É cabível a ação de depósito fundada em cédula industrial. Decreto-lei nº 
413, de 09.01.69, art. 28 (Bol. AASP 1.597/183, em. 2)". 
(Op. cit., p. 922). 
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Havendo interpretação jurisprudencial controvertida quanto ao dispositivo legal que se 
alega violado, não é caso de rescisão do julgado com base no inciso V do art. 485, nos 
termos do enunciado da Súmula 343 do STF, que dispõe: 
"Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão 
rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais". 
Há, no entanto, outro argumento referente ao inciso V do art. 485 que merece ser 
analisado pelo eg. Plenário, ainda que não tenha sido corretamente deduzido na inicial: a 
ilegitimidade ativa da CONAB para ação de depósito. A ilegitimação ad causam, como já 
afirmei, não é causa de rescisão com base no inciso II do art. 485, mas, uma vez 
reconhecida, implica dizer que a sentença foi proferida contra expressa disposição de lei, 
no caso, o inciso VI do art. 267 do CPC, que impõe a extinção do processo sem 
julgamento do mérito na ausência de qualquer das condições da ação, dentre as quais a 
legitimidade das partes. 
A autora havia celebrado com o Banco do Brasil S.A. um contrato de financiamento, 
mediante a emissão de uma cédula de crédito industrial, à qual vinculou, como garantia, 
1.900.000 Kg (um milhão e novecentos mil quilogramas) de sisal beneficiado, 
permanecendo, no entanto, como depositária dos bens oferecidos em garantia.  
Após constatar que o objeto da garantia pignoratícia não se encontrava mais no local 
indicado pela empresa depositária, o banco depositante promoveu, perante o Juízo 
Estadual, uma ação de depósito. Posteriormente, a inicial foi aditada pela CONAB, ora 
promovida, alegando-se credora do débito e o Banco do Brasil apenas seu mandatário, e 
requerendo a remessa dos autos à Justiça Federal. 
A questão a ser decidida pelo eg. Plenário, portanto, resume-se à legitimação ou não da 
CONAB para figurar no pólo ativo da ação de depósito. 
Pelo exame dos autos, não identifiquei qualquer interesse da CONAB no deslinde daquela 
demanda, se não vejamos: 
O contrato de financiamento foi celebrado pela autora da rescisória com o Banco do Brasil 
e não com a CONAB. Ainda que valores tenham sido repassados ao Banco pelo Governo 
Federal, através da antiga Companhia de Financiamento da Produção (CFP), sucedida 
pela CONAB, já integravam a contabilidade do Banco quando da celebração do mútuo 
pignoratício, fato reconhecido pela ré em diversas passagens de sua contestação, verbis: 
"É verdade que o Empréstimo do Governo Federal foi formalizado com o Banco do Brasil 
S/A, e que o prejuízo da operação foi contabilizado em suas contas, até o deslinde da 
demanda, por tratar-se de operação de EGF, conforme firmado entre o Banco e a 
CONAB, porém, por se tratar de financiamento realizado ao amparo da Política de Preços 
Mínimos do Governo Federal (EGF) cuja implementação compete à Companhia Nacional 
de Abastecimento-CONAB, na forma da Lei nº 8.029, de 12.04.90, fica fixada a 
competência da Justiça Federal para tomar conhecimento do feito" (fls. 90). 
"O contrato de EGF/SOV realizado com a empresa devedora, dadas as peculiaridades 
das operações da espécie, encontra-se sob a responsabilidade e risco do Banco do Brasil 
S/A, que, por força da lei entre as partes, deverá promover sua cobrança até seu total 
recebimento. 
Deve ficar bem claro nestes autos que a operação contratada foi um EGF - Empréstimo 
do Governo Federal, realizado sob o amparo da Política de Preços Mínimos, para 
posterior aquisição através de um AGF, conforme cláusula expressa no título, isto por 
conta de um convênio firmado entre o Banco e a CFP, com recurso do próprio Banco e 
por conta e risco deste ..." (fls. 91/92). 
A ilegitimação ativa da CONAB para a ação de depósito é também corroborada no ofício 
enviado por ela ao Banco do Brasil, a pretexto de se retratar da declaração anteriormente 
fornecida à EXPAN, e em que atestava a inexistência de débitos daquela empresa em 
seus arquivos. Veja-se o conteúdo do documento: (fls. 114) 
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"Senhor Chefe, 
Em atenção a sua correspondência nº 19-D16-607, de 14 de novembro de 1995, 
esclarecemos que as declarações emitidas a favor da EXPAN - Exportadora de Produtos 
Agrícolas do Nordeste Ltda. referem-se à inexistência de débitos junto à CONAB, 
incluindo-se aí as operações relativas às Aquisições do Governo Federal - AGF's. 
Não se incluem nelas, logicamente, qualquer débito relativo a Contrato EGF/SOV (Sem 
Operação de Venda), por se tratar de negócio rural realizado sob a responsabilidade e 
risco desse Banco, não tendo, portanto, qualquer vínculo com a CONAB. 
Cordialmente, 
Jonas Pinheiro Borges 
Diretor de Finanças". 
Por essas razões, entendo que somente o Banco do Brasil teria interesse e legitimidade 
para o ajuizamento da ação de depósito. 
Configurada, portanto, literal violação ao disposto no art. 267, inciso VI, do CPC, julgo 
procedente o pedido de rescisão. 
Condeno a promovida ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% 
sobre o valor atualizado da causa - CPC, art. 20, § 4º. 
É o meu voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 3.798-PB 

Relator: O SR. JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO 
Agravantes:  ANTONIO CARLOS BARBOSA E OUTROS 
Agravada :  UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA-UFPB 
Advogados: DRS. JOSÉ HÉLIO DE LUCENA E OUTROS (AGRTES.) E  

MÁRIO GOMES DE LUCENA E OUTROS (AGRDA.)  
 

EMENTA 
Processual Civil. Agravo de Instrumento. Recurso adesivo. Ausência de recurso da outra 
parte. Inteligência do art. 500 do CPC. Rejeição. 
1. Somente é admissível o chamado recurso adesivo quando há sucumbência recíproca 
das partes e à manifestação recursal de uma delas a outra agrega a sua própria 
inconformação; sem a interposição do recurso principal, inviabiliza-se o uso do recurso 
subordinado ou dependente. 
2. Inteligência do art. 500 do CPC. 
3. Agravo improvido. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento ao 
agravo, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 17 de outubro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO - Relator 
 

RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO: 
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra despacho que rejeitou recurso 
adesivo, tendo o digno Juiz Federal processante o considerado incabível ao caso em 
debate. 
2. Alegam os agravantes que no recurso adesivo são expostos fatos não citados no 
recurso de apelação interposto e que o despacho o rejeitando cerceou o direito dos 
agravantes, uma vez que entendem "cabível em qualquer fase dentro do prazo legal, 
qualquer que seja a instância."  
3. A agravada, devidamente intimada, veio aos autos, alegando, por sua vez, que os 
autores da Ação Ordinária nº 00.4265-0, aqui agravantes, ajuizaram, por equívoco, o 
recurso adesivo, posto que não houve recurso por parte da ré, no caso, vencedora 
totalmente na ação em questão (fls. 26). 
4. Regularmente processado o recurso, subiram os autos a este Tribunal. 
5. Dispensei a revisão por se tratar de matéria predominantemente de direito (art. 30, XI, 
do Regimento Interno do egrégio TRF da 5a. Região). 
6. É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO (Relator): 
1. Pretendem os agravantes a reforma do despacho agravado, para que seja recebido o 
seu recurso adesivo.  
2. A Lei Processual Civil dispõe: 
"Art. 500. Cada parte interporá o recurso, independentemente, no prazo e observadas as 
exigências legais. Sendo, porém, vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer 
deles poderá aderir a outra parte. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso principal 
e se rege pelas disposições seguintes:  
(...); 
III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal, ou se for ele 
declarado inadmissível ou deserto". 
3. No caso em apreço, conforme se verifica nos autos, apenas a parte autora sucumbiu 
na sua pretensão, tendo a parte ré sido vencedora. Por isto mesmo, naturalmente, não 
houve recurso da autarquia ré. 
4. Inexistindo sucumbência recíproca e recurso da outra parte, não se há de falar em 
recurso adesivo. Ainda mais que os agravantes já haviam recorrido da sentença, onde 
caberia, se fosse o caso, apenas a apresentação de petição requerendo aditamento ao 
recurso interposto. Jamais a interposição de recurso adesivo, dada a inexistência de 
recurso principal do outro litigante. 
5. Há manifestações jurisprudenciais em abono desse entendimento: 
"Não cabe recurso adesivo quando não há mútua sucumbência". (STJ, REsp. 5.548-RJ, 
Rel. Min. Dias Trindade, DJU 01.07.91, p. 9.190). 
"Se inocorre sucumbência recíproca entre as partes, carece o recurso adesivo do seu 
pressuposto mais característico". (STJ, REsp. 6.488-SP, Rel. Min. Sálvio Figueiredo, DJU 
11.11.91, p. 16.149). 
6. E ainda mais que o recurso adesivo possui a característica do seu seguimento 
depender do recebimento do recurso da outra parte, que, neste caso, sequer foi 
interposto. Portanto, não há que se falar em cerceamento de direito. 
7. Pelo exposto, nego provimento ao agravo. 
8. É como voto. 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 4.136-PB 

Relator: O SR. JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO 
Agravantes:  ANTONIO CARLOS BARBOSA E OUTROS 
Agravada:  UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA-UFPB 
Advogados:  DRS. JOSÉ HÉLIO DE LUCENA E OUTROS (AGRTES.) E  

MÁRIO GOMES DE LUCENA E OUTROS (AGRDA.) 
 

EMENTA 
Processual Civil. Recurso deserto por falta de preparo. Intimação irregular ao advogado 
da parte. Necessidade de indicação do respectivo valor. 
1. Na intimação ao advogado da parte recorrente para providenciar o preparo, cuja 
promoção ocorreu em período anterior à vigência da Lei 8.950/94, que alterou dispositivos 
do CPC relativos à espécie, é necessária a indicação do quantum das custas. 
2. Inexistindo regular intimação ao advogado da parte recorrente para providenciar o 
preparo das custas, com indicação do seu respectivo valor, não é de ser declarado 
deserto o recurso interposto. 
3. 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, 17 de outubro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO: 
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra despacho que rejeitou o 
processamento de recurso apelatório das partes ora agravantes, sob o argumento de ter 
havido a ocorrência de deserção. 
2. Alegam os agravantes que não houve a correta intimação para o preparo da apelação 
interposta, como era normal no juízo de origem. Que a publicação no Diário da Justiça só 
dava conta da rejeição do recurso adesivo e da remessa dos autos ao contador judicial 
para o cálculo das custas. 
3. A agravada, devidamente intimada, veio aos autos, alegando, por sua vez, que os 
autores da Ação Ordinária nº 00.4265-0, aqui agravantes, recorreram da decisão 
monocrática sem efetuar o devido preparo, sendo, portanto, correto o despacho 
indeferitório de seguimento do recurso. 
4. Regularmente processado, subiram os autos a este egrégio Tribunal. 
5. Dispensei a revisão por se tratar de matéria predominantemente de direito (art. 30, XI, 
do Regimento Interno do egrégio TRF da 5ª Região). 
6. É o relatório. 
 

VOTO 
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O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO (Relator): 
1. Pretendem os agravantes a reforma do despacho agravado, para que seja recebido o 
seu recurso, alegando que não houve a devida intimação para o preparo, por falta de 
indicação do seu valor. 
2. Atualmente, com a edição da Lei 8.950/94, que alterou diversos dispositivos do Código 
de Processo Civil relativos aos recursos, não é mais necessária a intimação para o 
preparo com a determinação da quantia, conforme o posicionamento expresso em 
precedente deste egrégio Tribunal: 
"Processual Civil. Preparo de apelação. Desnecessidade de intimação. Lei 8.950/94. 
Deserção. 
1. Com o novo advento da Lei 8.950/94, em seu art. 511, não se exige mais a intimação 
do montante a ser pago relativamente às custas do preparo do recurso como requisito 
legal exigível para a aceitação deste. 
2. Caso não procedeu o autor com o devido preparo da peça recursal, deve ser esta 
considerada deserta, salvo justifique este motivo relevante que o impeça de proceder com 
o adimplemento das custas. 
3. Agravo a que se nega provimento".  
(AG 5.281-PE, Rel. Juiz José Delgado, DJU 01.03.96, p. 11.186) 
3. Este entendimento pode ser confirmado nos autos deste mesmo agravo (fls. 26/26v.), 
onde há despacho determinando a intimação do agravante para efetuar o preparo, sem a 
discriminação dos valores, e, mesmo assim, o agravante, ciente de sua obrigação, 
recolheu as custas devidas (fls. 27). 
4. Contudo, observo que, no lapso temporal em que ocorreu o ato processual discutido, 
havia entendimento jurisprudencial noutro sentido, qual seja, o da necessidade de 
intimação para preparo de recurso com os valores já definidos, o que leva à presunção de 
que havia, por parte dos recorrentes, uma expectativa de posterior intimação após os 
cálculos, afastando qualquer hipótese de falta de diligência. 
5. Existem diversos julgados com este entendimento: 
"Preparo da apelação. Intimação da conta. Necessidade. Para o preparo, no prazo de dez 
(10) dias, requer-se a intimação da conta, em nome do apelante. CPC, art. 519" (STJ, 
REsp 14.128-SP, Rel. Desig. Min. Nilson Naves, DJU 13.04.92, p. 4.997). 
"Processo Civil. Agravo de Instrumento. Preparo de apelação. Termo inicial do prazo. 
Intimação da conta. Deserção. Inocorrência. 
I - Para que se opere validamente o início do prazo para o recolhimento do preparo de 
apelação, necessário é que o apelante seja intimado a recolher pelo menos valor certo. 
II - Inadmissível a decretação da deserção do recurso se o juízo monocrático determinou 
o recolhimento do preparo sem indicação do respectivo quantum. 
III - Agravo provido."  
(TRF 3ª R., AG 42.773-SP, Rel. Juiz Márcio Moraes, DOE 02.12.93, p. 123); 
"Processual Civil. Agravo de Instrumento. Decisão que julgou deserto recurso adesivo. 
Necessidade de intimação da conta para que seja efetuado o preparo. 
- É indispensável que o recorrente seja intimado da conta para efetuar o preparo do 
recurso por ele interposto. Inteligência do art. 519 do CPC. 
- Agravo provido". 
(TRF 5ª R., AG 3.333-CE, Rel. Juiz Nereu Santos, DJU 27.01.95, p. 2.499)  
6. Verifico no despacho publicado, pelo qual se entenderam intimados os agravantes, que 
os autos foram enviados "ao contador para o cálculo das custas do recurso" e que a 
seguir deveriam ser intimados "os recorrentes para efetuarem o preparo". 
7. Não me parece que nesta publicação tenha sido atendido o comando judicial sobre as 
providências em relação aos autos, para que se possa considerar realizada a intimação 
dos apelantes quanto ao valor a ser recolhido. Muito pelo contrário, a ordem é clara - após 
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os cálculos do contador deveriam ser intimados os recorrentes, demonstrando, inclusive, 
a preocupação do ilustre Julgador com a intimação para o preparo, já com a quantia 
definida. 
8. Assim sendo, entendo que o despacho julgando deserto o recurso deva ser reformado, 
para que os agravantes/recorrentes possam efetivamente ter a oportunidade de efetuar o 
preparo, conforme, inclusive, pretendeu garantir o ilustre Juiz monocrático. 
9. Por todo o exposto, em atenção aos precedentes e levando em consideração a data 
em que ocorreu o ato processual, quando o entendimento predominante era de que seria 
necessária a determinação da quantia certa para o preparo, dou provimento ao agravo, 
para que, após o cálculo do contador, sejam intimados os agravantes/recorrentes para 
efetuarem o preparo do recurso interposto, sob pena de deserção. 
10. É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5.960-PE 

Relator:  O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Agravante:  UNIÃO FEDERAL 
Agravado:  MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE 
Advogado:  DR. GERALDO DE OLIVEIRA SANTOS NEVES (AGRDO.) 
 

EMENTA 
Constitucional e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Medida liminar em ação 
cautelar. Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Bloqueio. Emenda Constitucional 
nº 03, de 17.03.93. Parágrafo único do artigo 160 da CF/88. 
1. A Emenda Constitucional nº 3, de 17.03.93, alterou a redação do parágrafo único do 
artigo 160 da Constituição Federal de 1988, para permitir que a União possa condicionar 
a entrega dos recursos de qualquer natureza, referidos na Seção VI do Capítulo I do 
Título II da Carta Magna, aos Municípios, ao pagamento dos seus créditos, inclusive os de 
suas autarquias. 
2. Bloqueio de recursos do Fundo de Participação, pertencentes ao Município agravado, 
em razão da existência de débitos deste para com a Previdência Social. Legalidade e 
legitimidade da medida.  
3. Pedido de suspensão da constrição. Provimento que, liminarmente outorgado, importa 
no exaurimento do objeto da lide. 
4. Agravo de instrumento provido. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, entre as partes acima identificadas, 
decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento ao agravo, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 12 de dezembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 
 

RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Insurge-se a União contra decisão que, em 
sede de medida cautelar, deferiu liminar requerida pelo Município agravado para que não 
fossem bloqueados os recursos no Fundo de Participação dos Municípios (FPM), em 
razão de débito para com o INSS. 
Alega-se, basicamente: (a) não estarem presentes os requisitos autorizatórios da 
concessão da medida reclamada; (b) a decisão agravada acarreta gravame à ordem e às 
finanças públicas, a ser suportado pela agravante, eis que os recursos do Fundo de 
Participação dos Municípios - FPM - resultam da partilha do produto da arrecadação de 
tributos federais, na forma prevista na Carta Magna. 
Dispensada a inclusão em pauta de julgamento (Emenda Regimental nº 11, de 23.03.94). 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Data vênia, estou em que a r. decisão 
recursada merece ser reformada. 
A teor do parágrafo único do artigo 160 da Constituição Federal de 1988, com a redação 
que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 03, de 17.03.93:  
"Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos 
recursos atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e ao Municípios, neles 
compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. 
Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de 
condicionarem a entrega de recursos ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas 
autarquias". - Verbis. 
Em derredor desse dispositivo da Carta, é oportuno que sejam recolhidas as ponderações 
constantes do Parecer PGFN/CRJN nº 753, publicado no DOU de 15.07.92, p. 9224 e ss., 
notadamente o que se contém nos excertos que destaco: 
"11. Interpretando-se sistematicamente o parágrafo único do artigo 160 da Carta Magna, 
impende intuir, no entanto, que a União pode condicionar, inclusive por meio de lei 
ordinária, a entrega dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios ao pagamento 
dos créditos da Fazenda Pública Federal, sejam eles tributários ou não. 
(...) 
24. Insta destacar que o orçamento da seguridade social integra o orçamento anual da 
União (art. 165, 5º, incisos I, II e III, da CF). 
(...) 
35. Destarte, constata-se a constitucionalidade dos arts. 56 e seguintes da Lei 8.212/91, 
visto que o parágrafo único do art. 160 da Carta Magna autoriza à União condicionar a 
entrega dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios ao pagamento dos 
créditos da seguridade social da Fazenda Pública Federal, ou seja, das pessoa jurídicas 
de direito público interno na esfera federal, incluindo as autarquias federais. 
36. Apresenta-se oportuno, neste ponto, trazermos à colação a seguinte lição do Hely 
Lopes Meirelles, no seu clássico Direito Administrativo Brasileiro, 16ª ed., SP, Editora 
Revista dos Tribunais, 1991, p. 302: 
'Autarquia é pessoa jurídica de direito público, com função própria e típica, outorgada pelo 
Estado; entidade paraestatal é pessoa jurídica de direito privado, função pública atípica, 
delegada pelo Estado. A autarquia integra o organismo estatal; a entidade paraestatal se 
justapõe ao Estado, sem com ele se identificar. A autarquia está no Estado; o ente 
paraestatal se situa fora do Estado, ao lado do Estado, paralelamente ao Estado, como 
indica o próprio étimo da palavra paraestatal'. 
(...) 
41. Portanto, além da competência de legislar, a União tem o dever de criar, estruturar e 
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manter a seguridade social e, em relação a este último munus publicum, com receitas 
previstas no seu ordenamento, provenientes de seus impostos, bem como com receitas 
decorrentes da arrecadação das contribuições instituídas por ela para financiamento da 
seguridade social. 
42. A matéria, em exame, foi objeto de apreciação pelo Tribunal de Contas da União que 
recomendou, através da Decisão Plenária nº 085/92, encaminhada ao DTN pelo Ofício 
197/IBGE-1, de 12.03.92, urgência na instalação dos pagamentos e débitos dos Governos 
dos Estados, do DF e das Prefeituras Municipais, com vistas ao cumprimento das 
diretrizes fixadas na Lei nº 8.212/91. 
(...) 
47. Enfatize-se que os acoimados preceitos dos arts. 56 e seguintes da Lei nº 8.212/91 e 
da Portaria Interministerial nº 428/92 obedecem ao disposto no art. 160 da Constituição 
Federal e no art. 57 do ADCT, não havendo, pois, de se cogitar, no caso, de lesão aos 
arts. 5º, LIV e LV, 100 e 167, IV, da Lei Fundamental, recordando-se que, desde priscas 
eras, a jurisprudência pátria tem sido no sentido de que não pode haver 
inconstitucionalidade do próprio texto constitucional". 
A Emenda Constitucional nº 03/93 estabeleceu que a proibição estatuída no cânone 
constitucional sob exame "não impede à União e aos Estados de condicionarem a entrega 
de recursos aos pagamentos dos seus créditos, inclusive de suas autarquias"; é, pois, 
incensurável, sob ótica estritamente jurídica, o condicionar-se a entrega de cotas do 
Fundo de Participação ao resgate da dívida pelas Comunas que sejam devedoras da 
própria União ou de suas autarquias. 
O bloqueio dos recursos do Município agravado, face à existência de débitos deste para 
com o INSS, afigura-se, portanto, legítimo. 
Cumpre ver ainda que, com o provimento requerido e liminarmente outorgado, exaure-se 
a lide de objeto; e isso convém que não ocorra. 
Por todas essas considerações, dou provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5.984-PE 

Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Agravante:  MARIA ESTELITA DE MELLO 
Agravado:  INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados:  DRS. OLGA MAIA BARROS E OUTROS (AGRTE.) E 

JANINE MOREIRA NASCIMENTO PATRIOTA E OUTROS (AGRDO.) 
 

EMENTA 
Processual Civil e Previdenciário. Revisão de benefícios. Óbito de um dos segurados. 
Viúva pensionista. Habilitação. Art. 112 da Lei nº 8.213/91. Desnecessidade de 
convocação dos herdeiros legais. 
1. Na ação de revisão de benefícios, falecendo um dos segurados, é permitido à viúva, 
única dependente habilitada perante o INSS, habilitar-se nos autos e dar seguimento ao 
processo, em substituição (sucedendo) ao de cujus. 
2. "O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes 
habilitados à pensão por morte ou, na falta destes, aos seus sucessores na forma da Lei 
Civil, independente de inventário ou arrolamento" (art. 112 da Lei nº 8.213/91). 
3. Os sucessores, portanto, só receberão as cifras existentes se não houver dependente 
habilitado perante a Previdência, situação que, no caso concreto, não se verifica. 
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4. Desnecessidade de convocação dos herdeiros, havendo dependente habilitada à 
pensão por morte. 
5. Agravo provido. 
 

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, dar 
provimento ao agravo, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 29 de agosto de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de agravo de instrumento, nos autos 
da ação de revisão de cálculos de aposentadoria previdenciária, entre as partes acima 
indicadas. 
Na referida ação, o pedido foi julgado procedente, condenando-se o INSS - Instituto 
Nacional do Seguro Social ao pagamento das diferenças encontradas entre as prestações 
efetivamente pagas aos autores e as que deveriam ter sido, seguindo-se a expedição dos 
competentes alvarás. 
A agravante, viúva de um dos beneficiados e única dependente do mesmo (v. declaração 
do INSS - fls. 26), requereu sua habilitação no processo; habilitação esta que o MM. Juiz 
singular condicionou à convocação dos herdeiros do de cujus. 
Contra essa decisão insurge-se a agravante, por entender desnecessária, ao seguimento 
do feito, a presença de todos os herdeiros, bastando para isso a sua própria presença, 
visto que é a única pensionista habilitada perante o INSS. 
Contraminuta pela manutenção da decisão. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): A agravante é viúva de um dos 
autores da ação revisional de cálculos de aposentadoria, ajuizada contra o Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS. 
A fim de poder suceder processualmente o de cujus no referido processo, requereu no 
mesmo a respectiva habilitação. 
Ocorre que o MM. Juiz monocrático condicionou o deferimento do pedido à convocação 
dos herdeiros do falecido, tendo em vista que se cuida, in casu, de levantamento de 
quantia já assegurado pela expedição do competente alvará judicial. 
A r. decisão determinou que fossem trazidas para o processo provas de que os herdeiros 
necessários não se opõem ao recebimento da pretendida quantia e, ainda, informações 
sobre a existência de herdeiros incapazes. 
Na busca da reforma da decisão sob enfoque, sustenta a agravante estar a mesma em 
desconformidade com o disposto no artigo 112 da Lei nº 8.213/91, o qual preleciona, ad 
litteram: 
"O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes 
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habilitados à pensão por morte ou, na falta destes, aos seus sucessores na forma da Lei 
Civil, independente de inventário ou arrolamento". 
Diz-se que, sendo a agravante a única dependente habilitada perante o INSS, conforme o 
atesta a declaração de fls. 26, faz jus ao recebimento da quantia, em substituição ao de 
cujus, e sem necessidade de convocação dos demais herdeiros. 
Entendo assistir razão à agravante. 
O dispositivo supratranscrito dispensa maiores indagações. Determina que os 
dependentes habilitados à pensão por morte (há prova de que, no caso, só a agravante 
reúne esse condição) fazem jus ao recebimento do valor não recebido em vida pelo 
segurado. 
Os sucessores, na forma da lei civil, ou seja, os herdeiros, só recebem as cifras 
pendentes se não houver dependente habilitado perante o INSS, o que não é o caso. 
Não tem aplicação aqui, data vênia, o entendimento jurisprudencial que, interpretando o 
artigo 1.060 do Código de Processo Civil, exige a presença não só da viúva mas, 
igualmente, de todos o herdeiros necessários, na substituição de parte proveniente do 
falecimento do varão, com o fim de se promover a habilitação (RJTAMG 29/185, in 
Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 27ª ed., 
Saraiva, p. 635). 
É que o referido entendimento tem como base uma norma geral, derrogada, aqui, por 
uma norma de caráter especial, a saber, a que regula a matéria previdenciária. 
Deveras, o artigo 112 da Lei nº 8.213/91, já transcrito, é norma especial, que há de se 
aplicar por inteiro ao caso sub judice, não havendo que se cogitar da aplicação da norma 
geral contida no artigo 1.060 do CPC. 
A conclusão respalda-se em precedentes da jurisprudência deste Tribunal. Confira-se: 
"EMENTA: Agravo de Instrumento. Previdenciário. Reajuste. Morte de um autor. 
Habilitação. 
- Os benefícios que não forem pagos ao segurado em vida são destinados aos 
dependentes habilitados à pensão, independentemente de inventário ou arrolamento. 
- Desnecessidade da presença de todos os herdeiros necessários para continuação do 
processo, mas, apenas, dos pensionistas. 
- Ausência de prova de ser a viúva a única pensionista habilitada".  
(AGI nº 1.881-PE, Rel. Juiz Ridalvo Costa, julg. 07.05.92). 
"EMENTA: Processual Civil. Habilitação para substituir a parte. Cônjuge. 
1 - A habilitação para substituir a parte, em virtude de seu falecimento, se requerida pelo 
cônjuge, faz-se nos autos da causa independentemente de sentença. Procede-se assim, 
igualmente, se a habilitação é requerida pelos herdeiros, sendo dispensável a prova da 
inexistência de outros interessados. 
2 - Agravo improvido".  
(AGI nº 00137-PB, Rel. Juiz Hugo Machado, pub. 14.12.89). 
"EMENTA: Processual Civil. Habilitação. Viúva do autor de ação de revisão de 
aposentadoria previdenciária. Desnecessidade de abertura de inventário para percepção 
de benefício (CLPS, art. 108). 
- Extensão da forma simplificada à habilitação em processo em curso quando do 
falecimento do segurado.  
- Agravo provido".  
(AGI nº 1.899-PE, Rel. Juiz Lázaro Guimarães, pub. 10.07.92). 
Vale transcrever ainda, excerto do voto proferido pelo eminente Juiz Lázaro Guimarães, 
no Agravo de Instrumento nº 1.899/PE, cuja ementa fiz transcrever por derradeiro: 
"A regra do art. 1.060, CPC, estabelece a habilitação nos próprios autos do 'cônjuge e 
herdeiros necessários, desde que provem por documento o óbito do falecido e a sua 
qualidade'. 
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Ainda que se adote interpretação restritiva dessa norma, de modo a somente se admitir 
esse modo abreviado de habilitação quando presentes o cônjuge e, mais, todos os 
herdeiros, há que se advertir que se trata, no caso, de dependente na forma da legislação 
previdenciária, que dispensa até mesmo, para percepção do benefício, a abertura de 
inventário ou arrolamento (art. 108, CLPS)". 
Em sendo a agravante a única dependente habilitada perante o INSS, conforme o atesta 
a declaração fornecida pelo próprio órgão (fls. 26 dos autos), óbice não subsiste para que 
o processo continue, com a agravante, em substituição ao de cujus (sucedendo-o na 
relação processual, que é melhor que se diga assim), proceda ao levantamento da 
quantia existente, através do alvará já expedido pela Secretaria do Juízo. 
Atento a essas razões, dou provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 6.925-AL  

Relator:  O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Agravante:  ELZA BARROS MARQUES LESSA 
Agravada:  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF 
Advogados:  DRS. ALEX RAMIRES DE ALMEIDA E OUTRO (AGRTE.) E  

ADRIANE KUSLER E OUTROS (AGRDA.) 
 

EMENTA 
Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos de Terceiro. Litisconsórcio. 
1. No tocante à penhora, é necessária nos embargos de terceiro a formação do 
litisconsórcio passivo necessário unitário entre o exeqüente e o executado.  
2. Agravo improvido. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, 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, 29 de outubro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Elza Barros Marques Lessa interpôs agravo de 
instrumento contra despacho que determinara a intimação da agravante para requerer a 
citação da executada para figurar no pólo passivo da relação processual, sob o 
argumento de que, nos embargos de terceiro, devem figurar como litisconsortes passivas 
necessárias tanto a exeqüente como a executada. 
Alega a agravante, em suma, que deve figurar no pólo passivo da relação processual 
apenas o exeqüente, se somente ele indicou o bem à penhora, segundo orientação da 
doutrina e da jurisprudência pátrias. 
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O agravo foi recebido apenas no efeito devolutivo, uma vez que não estavam presentes 
os requisitos necessários ao recebimento do mesmo em ambos os efeitos.  
A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou contraminuta. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Cuida-se de agravo de instrumento contra 
despacho que determinou a intimação da executada para compor a relação como 
litisconsorte necessária.  
Com relação à matéria, já há decisão no seguinte sentido: 
"Tratando-se de penhora, é de rigor nos embargos de terceiro a formação de litisconsórcio 
passivo necessário unitário entre o exeqüente e o executado" (JTJ 148/189). 
Percebe-se, com isso, que não merece acolhida a argumentação da agravante, uma vez 
que a desconstitutição da penhora é de interesse tanto da exeqüente como da executada. 
É necessário, portanto, que ambas as partes que figuram no processo executivo 
participem da ação de embargos de terceiro. 
Isto posto, nego provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 7.695-CE  
Relator:  O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Agravante:  JOSÉ DEURIVAN DANTAS DA SILVA 
Agravado:  INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogado: DR. JOSÉ AFONSO DE OLIVEIRA (AGRTE.) 
 

EMENTA 
Previdenciário. Ação movida por sucessores civis do segurado. Competência da Justiça 
Federal. 
O INSS, salvo as exceções constitucionais, é demandado na Justiça Federal, mesmo que, 
incidentalmente, a ação envolva matéria de direito sucessório relativamente à legitimação 
ativa dos prováveis herdeiros. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento ao agravo, nos termos do relatório e voto anexos, que 
passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 19 de dezembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo 
autor contra decisão do MM. Juiz Federal da 8ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, que 
declarou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, ao argumento 
de que a matéria posta à apreciação, apesar da natureza previdenciária, relaciona-se com 
o direito sucessório, devendo ser julgado pelo Juízo Estadual, nos termos do Súmula 53 
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do ex-TFR. 
Sustenta o agravante que a Constituição Federal fixou a competência da Justiça Federal 
para as causas em que União ou os seus entes autárquicos sejam interessados. 
Não houve resposta ao recurso. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A decisão agravada entendeu que se não 
há dependente habilitado do segurado falecido para o recebimento de resíduos de 
benefício previdenciário, devem ser chamados os sucessores civis, nos termos do art. 112 
da Lei nº 8.213/91, e, para tanto, é necessário definir a ordem sucessória, a qual se 
verifica perante a Vara de Sucessões na Justiça Estadual. 
A natureza da causa (previdenciária ou de direito das sucessões), para efeito de fixação 
da competência do Juízo, identifica-se pelo pedido e pela fundamentação do pedido. 
Observa-se que a presente ação tem como pedido e fundamento jurídico a correção 
monetária de benefício previdenciário de segurado falecido, que na falta de dependente 
habilitado à pensão por morte será devida aos seus sucessores, nos termos do art. 16, c/c 
o art. 112, da Lei nº 8.213/91, o que dá à causa a natureza nitidamente previdenciária, 
cumprindo ao INSS responder pela demanda. 
Ao inserir uma autarquia federal como ré, aplica-se a regra prevista no art. 109, inciso I, 
da Constituição Federal. 
Salvo as exceções constitucionais expressas, como é o caso das ações acidentárias, de 
falência e aquelas pertinentes às Justiças Eleitoral e do Trabalho, as causas em que a 
União Federal ou uma de suas entidades "forem interessadas na condição de autoras, 
rés, assistentes ou oponentes", a competência será sempre da Justiça Federal. 
Dessa forma, mesmo que, incidentalmente, a ação envolva direito sucessório, o privilégio 
de que goza o INSS como ente autárquico afasta a competência de qualquer outro Juízo, 
que será absolutamente incompetente em razão da matéria ora tratada. 
Além de tudo, a Súmula 53 do ex-TFR, em que se fundamentou a decisão agravada, já 
está revogada pela Súmula 32 do STJ, e, mesmo que não estivesse, as referências que 
deram origem àquela Súmula foram ações em que o INSS não havia integrado a lide. 
Nesse sentido, reproduzo trecho do ACÓRDÃOlavrado pelo Ministro Carlos Velloso, do 
STF, no Conflito de Competência nº 893, de São Paulo, DJU de 14.05.1990: 
"Estou em que a competência, no caso, é da Justiça Federal. 
A uma, porque foi pedida, expressamente, a citação da autarquia previdenciária. Em voto 
que proferiu nesta Seção, no julgamento do CC n. 410-PB, o eminente Juiz Adhemar 
Maciel, que, em razão de convocação, nos substituía, examinou os precedentes da 
Súmula 53-TFR, constatando que, em todos eles, a autarquia previdenciária não fazia 
parte da relação jurídico-processual. Disse S. Exa., no ponto: 'Tive o cuidado de examinar 
as referências que deram origem ao verbete 53 da Súmula do Egrégio extinto TFR. Em 
todas elas, a autarquia previdenciária não fazia parte da relação jurídico-processual. No 
caso presente, a situação é outra. Pediu-se a citação da União...'" 
Finalmente, quanto à legitimação ativa dos sucessores do segurado, será ela examinada 
oportunamente. 
Ante o exposto, dou provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8.236-PE 
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Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Agravante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF 
Agravado: ANTÔNIO CARLOS VIEIRA DOS SANTOS 
Advogados: DRS. JORGEMISA JORGE AUAD E OUTROS (AGRTE.) E  

HIDELBRANDO DELGADO DA FONSECA (AGRDO.) 
 

EMENTA 
Constitucional. Civil. Processual Civil. Depositário infiel. Prisão civil. Competência do 
Juízo Civil. Imunidade parlamentar. Impossibilidade da prisão. Garantia inerente ao 
munus público do deputado. 
1. A prisão civil, decorrente de depósito civil, tem natureza eminentemente coercitiva, de 
modo que, não possuindo caráter penal, sua decretação é de competência do Juízo Civil. 
2. Em virtude da imunidade parlamentar, esta decorrente do munus público 
desempenhado pelo deputado ou senador, não se permite atos prisionais à pessoa de 
seu titular sem licença da Casa em que atua, sendo única exceção a prisão em flagrante 
de crime inafiançável.  
3. Sendo, na hipótese, o executado deputado estadual, aplica-se a imunidade parlamentar 
por força do art. 27, § 1º, da Constituição Federal. 
4. Agravo improvido. 
 

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 ao agravo, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 5 de novembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator  
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: A CEF agrava de instrumento o despacho da 
lavra do MM. Juiz Sylvio Paz Galdino de Lima, Juiz Substituto da Comarca de Capoeiras, 
Estado de Pernambuco, que, na Execução diversa 3.392-8, indeferiu pedido de prisão 
civil de depositário infiel por ser o mesmo deputado estadual, sendo aquele Juízo 
incompetente para tal medida, vez que em face do cargo ocupado pelo executado, a 
competência criminal é do Tribunal de Justiça do Estado, após autorização da Assembléia 
Legislativa.  
Insurge-se a ora agravante contra tal decisão, alegando que a referida prisão civil tem 
natureza eminentemente coercitiva, com vistas a forçar o depositário a pagar ou cumprir 
sua obrigação, não sendo ato de punição.  
Formado o agravo e intimado o agravado para os fins do art. 527, III, do CPC, o mesmo 
restou silente.  
Por distribuição, couberam-me estes autos.  
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Cuida a hipótese de agravo de 
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instrumento contra despacho da lavra do MM. Juiz Sylvio Paz Galdino de Lima, Juiz 
Substituto da Comarca de Capoeiras, Estado de Pernambuco, que, na Execução diversa 
3.392-8, indeferiu pedido de prisão civil de depositário infiel por ser o mesmo deputado 
estadual, sendo aquele Juízo incompetente para tal medida, vez que, em face do cargo 
ocupado pelo executado, a competência criminal é do Tribunal de Justiça do Estado, após 
autorização da Assembléia Legislativa. Insurge-se a ora agravante contra tal decisão, 
alegando que a referida prisão civil tem natureza eminentemente coercitiva, com vistas a 
forçar o depositário a pagar ou cumprir sua obrigação, não sendo ato de punição. 
Com relação à natureza da prisão civil, observa-se que esta não possui natureza penal, 
não possuindo finalidade preventiva ou retributiva, mas sim coercitiva ou exercitiva, 
visando a obrigar o depositário a restituir a coisa depositada. Desta forma, a competência 
para determinar tal medida não é criminal, mas civil, conforme, inclusive, decisões do 
egrégio STF, a seguir ementadas: 
HC 61.004-DF  
Rel. Min. Moreira Alves 
Decisão unânime 
"Habeas corpus. Prisão civil. Depositário tido como infiel no Juízo Cível. 
É ao Juízo Cível que cabe, em face das provas constantes dos autos da ação própria, 
decidir se houve, ou não, depósito, e se o depositário foi, ou não, infiel. Tais decisões, 
evidentemente, não podem ser reexaminadas em habeas corpus. 
Ora, no caso, admitida, no Juízo competente, a qualidade de depositário infiel, não há 
ilegalidade na decretação da prisão civil, que, a qualquer instante, pode ser elidida pela 
devolução da coisa depositada ou do equivalente em dinheiro. 
Habeas corpus indeferido". 
Também o egrégio TRF-3ª Região pronunciou-se: 
HC 3.026.071-SP - 3ª Turma 
Rel. Juiz Jorge Scartezzini 
Decisão unânime 
"Processual Penal - Habeas Corpus - Constrangimento ilegal - Prisão de depositário infiel 
- Princípio do devido processo legal - Incompetência da Vara Criminal. 
- Não tendo sido facultada à paciente oportunidade de defesa no procedimento 
administrativo, o decreto de prisão administrativa violou os princípios do devido processo 
legal, do contraditório e da ampla defesa. 
- Por outro lado, sendo a prisão civil do depositário infiel um meio compulsório de 
execução, diferenciada da prisão criminal que é originária de uma infração da lei penal, 
falece competência à Vara Federal especializada em matéria criminal. 
- Ordem concedida". 
Deste modo, é o MM. Juiz monocrático competente para, via de regra, conceder tal 
medida, vez que de caráter eminentemente civil. 
Adentrando na possibilidade, concreta, ou não, de decretação da referida prisão, a ora 
agravante, em momento algum, nega o fato de o executado ser deputado estadual, 
limitando-se a pugnar pela possibilidade de decretação mesmo sob tal situação.  
Tratando das prerrogativas dos deputados federais, aplicáveis à hipótese de deputados 
estaduais com base em seu art. 27, § 1º, estabelece o texto constitucional: 
"Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. 
§ 1º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão 
ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, 
sem prévia licença de sua Casa".  
Analisando a ratio essendi de tal instituto, preleciona Carlos Maximiliano: 
"A imunidade não é privilégio incompatível com o regime igualitário em vigor, nem direito 
subjetivo ou pessoal; é prerrogativa universalmente aceita por motivos de ordem superior, 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

ligados intimamente às exigências primordiais do sistema representativo e ao jogo normal 
das instituições nos governos constitucionais; relaciona-se com a própria economia da 
divisão dos poderes, assegurando a liberdade e a independência do Legislativo; sanciona 
o direito impreterível que tem a nação de manifestar a própria vontade pelo órgão dos 
seus mandatários (...) 
O princípio de igualdade, em nome do qual se combate a franquia parlamentar, não deve 
ser entendido em sentido mecânico, excessivamente rígido, a ponto de não comportar 
especiais garantias que assegurem o livre funcionamento de um poder desarmado em 
face daquele que possui a força. Vigora um regime de freios e contrapesos, embora hostil 
aos privilégios, e a imunidade é o broquel do Legislativo contra as investidas do Executivo 
descontente". (Comentários à Constituição de 1946, vol. 2, p. 45). 
Quanto aos limites desta imunidade, pronunciou-se o egrégio Supremo Tribunal Federal: 
INQ 510/91-DF  
Rel. Min. Celso de Mello 
Decisão unânime do Pleno 
"Inquérito - Crime contra a honra - Senador da República - Imunidade parlamentar 
material - Constituição Federal de 1988 - Evolução do constitucionalismo brasileiro - 
Aspectos do instituto da imunidade parlamentar - Inviolabilidade e improcessabilidade - 
Freedom from arrest - Discurso parlamentar - Irrelevância do local em que proferido - 
Incidência da tutela constitucional - Pedido de arquivamento do Chefe do Ministério 
Público - Irrecusabilidade - Monopólio constitucional da ação penal pública - Inquérito 
arquivado. 
- O instituto da imunidade parlamentar atua, no contexto normativo delineado pela nossa 
Constituição, como condição e garantia de independência do Poder Legislativo, seu real 
destinatário, em face dos outros Poderes do Estado. Estende-se ao congressista, embora 
não constitua uma prerrogativa de ordem subjetiva deste. Trata-se de prerrogativa de 
caráter institucional, inerente ao Poder Legislativo, que só é conferida ao parlamentar 
ratione muneris, em função do cargo e do mandato que exerce. É por essa razão que não 
se reconhece ao congressista, em tema de imunidade parlamentar, a faculdade de a ela 
renunciar. Trata-se de garantia institucional deferida ao Congresso Nacional. O 
congressista, isoladamente considerado, não tem, sobre ela, qualquer poder de 
disposição. 
- O exercício do mandato parlamentar recebeu expressiva tutela jurídica da ordem 
normativa formalmente consubstanciada na Constituição Federal de 1988. Dentre as 
prerrogativas de caráter político-institucional que inerem ao Poder Legislativo e aos que o 
integram, emerge, com inquestionável relevo jurídico, o instituto da imunidade 
parlamentar, que se projeta em duas dimensões: a primeira, de ordem material, a 
consagrar a inviolabilidade dos membros do Congresso Nacional, por suas opiniões, 
palavras e votos (imunidade parlamentar material) e a segunda, de caráter formal 
(imunidade parlamentar formal), a gerar, de um lado, a improcessabilidade dos 
parlamentares, que só poderão ser submetidos a procedimentos penais acusatórios 
mediante prévia licença de suas Casas, e, de outro, o estado de relativa incoercibilidade 
pessoal dos congressistas (freedom from arrest), que só poderão sofrer prisão provisória 
ou cautelar numa única e singular hipótese: situação de flagrância em crime inafiançável. 
- Dentro do contexto normativo delineado pela Constituição, a garantia jurídico-
institucional da imunidade parlamentar formal não obsta, observado o due process of law, 
a execução de penas privativas da liberdade definitivamente impostas ao membro do 
Congresso Nacional. Precedentes: RTJ 70/607. 
- A imunidade parlamentar material só pretege o congressista nos atos, palavras, opiniões 
e votos proferidos no exercício de ofício congressual. São passíveis dessa tutela jurídico-
constitucional apenas os comportamentos parlamentares cuja prática seja imputável ao 
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exercício do mandato legislativo. A garantia da imunidade material estende-se ao 
desempenho das funções de representante do Poder Legislativo, qualquer que seja o 
âmbito, parlamentar ou extraparlamentar, dessa atuação, desde que exercida ratione 
muneris. 
- O monopólio da ação penal pública, incondicionada ou condicionada, pertence ao 
Ministério Público. Trata-se de função institucional que lhe foi deferida, com exclusividade, 
pela Constituição Federal de 1988. É incontrastável o poder jurídico-processual do Chefe 
do Ministério Público que requer, na condição de dominus litis, o arquivamento judicial de 
qualquer inquérito ou peça de informação. Inexistindo, a critério do Procurador-Geral, 
elementos que justifiquem o oferecimento de denúncia, não pode o Tribunal, ante a 
declarada ausência de formação da opinio delicti, contrariar o pedido de arquivamento 
deduzido pelo Chefe do Ministério Público. Precedentes do Supremo Tribunal Federal". 
(Grifos nossos). 
Desta forma, inclusive considerando que o texto constitucional prevê, como única 
hipótese de prisão do parlamentar, sem prévia licença de sua Casa, o flagrante de crime 
inafiançável, não há como determinar-se a prisão civil deste, vez que, embora despida de 
natureza penal, esta implica, como prisão que é, restrição à liberdade locomotora do 
mesmo, o que, no caso em concreto, é incompatível com o munus público exercido pelo 
executado. 
Neste sentido, também Pontes de Miranda: 
"A imunidade à prisão é só quanto ao processo criminal, e não contra o processo civil ou 
administrativo, salvo nos pontos de direito civil, administrativo ou processual em que se 
ordena a detenção do réu". (História e Prática do Habeas Corpus, p. 356). 
Entender-se o referido dispositivo de modo diverso seria desvirtuar a natureza 
assecuratória do instituto da imunidade, abrindo-se perigoso precedente. Há de se ter em 
mente que as imunidades em geral, embora em períodos de relativa estabilidade político-
social aparentem ferir o princípio da isonomia, são justificadas, sobretudo historicamente, 
frente à possibilidade de desmandos políticos e de limitações extrajurídicas aos, não 
apenas direitos, mas deveres do parlamentar enquanto parlamentar.  
Por tais razões, tendo em vista a prerrogativa de função exercida pelo agravado, nego 
provimento ao agravo. 
É o meu voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8.368-AL 

Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Agravados: CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA E OUTROS 
Advogados: DRS. MARIA DE FÁTIMA FALCÃO ALBUQUERQUE E OUTROS (AGRTE.) E  

GEORGE SARMENTO LINS E OUTRO (AGRDOS.) 
 

EMENTA 
Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela antecipada. Artigo 273 do Código de 
Processo Civil. Implantação em folha de percentual de reajuste de estipêndios (3,17%). 
1. Decisão que, em sede de antecipação da tutela, determina a implantação em folha de 
reajuste dos estipêndios e/ou proventos de servidores federais, no percentual de 3,17%, 
sob influxo de interpretações administrativamente conferidas pelo egrégio Superior 
Tribunal de Justiça e pelo colendo Supremo Tribunal Federal às disposições do artigo 28 
da Lei nº 8.880, de 1994. 
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2. Inexistência de possibilidade do provimento antecipado tornar-se irreversível, eis que à 
Administração Pública é assegurado descontar cifras acaso indevidamente pagas, na 
hipótese dos agravados virem de ser, a final, sucumbentes. 
3. Agravo improvido. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, entre partes acima identificadas, decide 
a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, negar 
provimento ao agravo, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 21 de novembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ GERALDO APOLIANO - RELATOR 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: O INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 
interpôs o presente agravo de instrumento por se insurgir contra decisão que concedeu 
tutela antecipatória, em favor dos agravados, que postularam, em sede de ação ordinária, 
diferenças salariais - 3,17% - decorrentes da aplicação do disposto no artigo 28 da Lei nº 
8.880, de 1994. 
Afirma-se ser incabível a antecipação da tutela, por existir o fundado receio de dano 
irreparável ou de difícil reparação, eis que o agravante não possui meios de cumprir a 
determinação judicial, caso os agravados sejam vencedores a final; além do mais, em 
relação ao mérito, os pleitos não possuem qualquer amparo legal. Postulou-se, por isso, a 
suspensão da medida liminar, e a reforma da decisão guerreada. 
Dispensada a inclusão em pauta de julgamento (Emenda Regimental nº 11, de 23.03.94). 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Discute-se acerca da possibilidade da 
antecipação da tutela, tal como prevista pela nova redação que a Lei nº 8.952, de 1994, 
conferiu ao artigo 273 do Código de Processo Civil - CPC. 
Na ação principal pediu-se a implantação, em folha, de diferenças salariais, bem como 
postulou-se a paga das diferenças pretéritas, desde janeiro de 1995. 
O ilustrado Juiz a quo deferiu a antecipação da tutela, apenas para que se fizesse a 
implantação do acréscimo de 3,17% (três inteiros e dezessete décimos por cento), a 
incidir sobre os pagamentos e/ou proventos dos ora agravados. 
O agravante sustenta ser incabível a outorga desse provimento, em face da ausência de 
dano irreparável ou de difícil reparação. Após considerações sobre o próprio meritum 
causae, clama pela reforma da decisão recorrida. 
Não vislumbro, data vênia, razões para que se reforme a decisão vergastada. Conquanto 
se cogite que o percentual discutido não resolve a situação financeira dos agravados, 
penso que na atual conjuntura econômica, em que a inflação acha-se postada em 
patamares compatíveis, cumpre ver que os vencimentos e/ou proventos dos servidores 
públicos federais estão sem reajuste há mais de vinte meses. 
Portanto, qualquer acréscimo aos vencimentos e/ou proventos assume ares de relevo, 
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pelas razões já anunciadas. 
O provimento foi outorgado sob a inspiração do posicionamento adotado em decisões 
administrativas proferidas pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça e pelo colendo 
Supremo Tribunal Federal. 
Conquanto tais decisões não tenham sido veiculadas no bojo de processos judiciais, o 
entendimento que delas dimana autoriza a que se conclua a respeito de serem mesmo 
verossímeis as alegativas dos agravados. 
Por outro lado, não transparece a existência do periculum in mora, ou seja, não há o 
perigo de que se consume a irreversibilidade do provimento antecipado (parágrafo 2º do 
artigo 273 do CPC), eis que a legislação de regência disciplina a forma de que se pode 
valer a Administração para descontar dos seus servidores cifras acaso pagas 
indevidamente. 
É certo que se poderia sustentar: se a própria Constituição Federal estabelece que as 
condenações impostas à Fazenda Pública hão de ser pagas mediante o Precatório 
Requisitório de Pagamento, não é próprio que se cogite da possibilidade de dano, muito 
menos de dano irreparável ao patrimônio dos agravados. 
A ponderação é relevante, não há dúvida; penso, todavia, que a simples implantação em 
folha do percentual referido na peça pórtico deste agravo não se traduz em afronta à 
disciplina constitucional; tampouco enverga aptidão para fazer surgir situação fáctica 
irreversível (se, pelo mérito, a pretensão dos agravados não vier de ter melhor sina, fácil 
será ao agravante fazer restaurar o status quo ante, mediante simples descontos em folha 
de pagamento, na forma estabelecida na legislação vigente). 
Isto posto, nego provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 53.164-CE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Agravante: IMEC-INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELETROMÊCANICOS S/A 
Agravada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. DAMIANA AUXILIADORA R. DE OLIVEIRA E OUTROS (AGRTE.) 
 

EMENTA 
Processo Civil. Agravo Regimental. Constitucionalidade da disposição regimental que 
permite ao Relator negar seguimento a recurso relativo a matéria já sumulada pelo 
Tribunal. Descabimento de apreciação da matéria de mérito da apelação no agravo 
regimental. Possibilidade de interposição de recurso para instância superior. 
- A disposição regimental que permite ao Relator negar seguimento a recurso relativo a 
matéria já sumulada pelo Tribunal não invade a competência privativa da União para 
legislar sobre direito processual (CF, art. 22, I), porque esteada no parágrafo 2º do artigo 
90 da Lei Complementar nº 35, que expressamente prevê tal procedimento. Apesar desse 
artigo se referir ao extinto TFR, aplica-se essa legislação como fundamento aos 
regimentos internos do STJ e dos TRFs, que, em razão da nova ordem constitucional, 
compartilharam a competência daquele Tribunal. 
- Não cabe apreciar em sede de agravo regimental a matéria de mérito da apelação a que 
a decisão agravada negou seguimento. 
- A decisão denegatória do seguimento de apelação não impede a interposição de recurso 
para a instância superior. 
- Agravo regimental improvido. 
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ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do relatório, do voto do 
Juiz Relator e das notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o 
presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 12 de novembro de 1966 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de mandado de segurança preventivo 
impetrado na Primeira Instância da Justiça Federal pela IMEC - Indústria de Materiais 
Eletromecânicos S/A contra ato do Sr. Delegado da Receita Federal em Fortaleza. 
Explana a impetrante que está sujeita ao pagamento da Taxa de Fiscalização do Mercado 
de Títulos e Valores Mobiliários, instituída pela Lei 7.940/89, cobrada em função do poder 
de polícia atribuído à Comissão de Valores Mobiliários - CVM e incidente sobre o 
patrimônio líquido das empresas. Alega ser tal exação ilegal, por afrontar o art. 77, 
parágrafo único, do CTN, e inconstitucional, porque, em se tratando de verdadeiro 
imposto sobre o patrimônio, violaria o art. 145, parágrafo 2º, da CF, que proíbe que a taxa 
tenha a mesma base de cálculo de impostos. Conclui que receia que a autoridade 
impetrada venha a lhe exigir o recolhimento dessa exação, requerendo liminar para que 
não fique sujeita à cobrança e à aplicação de penalidades pelo não pagamento. 
Foi realizado, por sugestão do Magistrado, depósito judicial que suspendeu a exigibilidade 
do crédito tributário, restando sem objeto o pedido de liminar. 
Informações prestadas às fls. 27/29, pugnando a legalidade e constitucionalidade da 
cobrança da taxa em comento. 
Parecer da Procuradoria da República pela denegação da segurança (fls. 32/36). 
Citada como litisconsorte passiva necessária, a CVM apresenta a contestação de fls. 
39/58. 
Sentença que denegou a segurança às fls. 79/85. 
Irresignada, interpôs a impetrante apelação. 
Com base no art. 30, parágrafo 1º, inc. II, do Regimento Interno deste Tribunal, neguei 
seguimento à apelação, por se tratar de matéria sumulada por esta egrégia Casa (Súmula 
nº 15). 
Contra essa decisão interpôs a impetrante o presente agravo regimental, inquinando de 
inconstitucional o mencionado dispositivo do Regimento Interno desta Corte, sob o 
fundamento de que este incorrera em invasão na competência privativa da União para 
legislar sobre matéria de direito processual (CF, art. 22, I). Aduz que essa norma do 
RITRF-5ªR não tem supedâneo no art. 90, parágrafo 2º, da LC nº 35 (Lei Orgânica da 
Magistratura), porque ele se referia ao extinto TFR, e que, ainda que se admitisse a 
aplicação de analogia, esta só poderia ser aplicada com relação ao STJ, pois, segundo 
alega, seria o órgão no qual o TFR se transformara. Também assevera ser ilegítima a 
Súmula nº 15, desta Casa, por encontrar óbice no art. 77 do CTN, que determina que a 
taxa não pode ser calculada em função do capital das empresas, e no art. 145, parágrafo 
2º, da CF, que estabelece que a taxa não pode ter a mesma base de cálculo de um 
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imposto. Argumenta que a base de cálculo da taxa deve ter relação com a atuação 
estatal, em caráter contraprestacional. Assevera que a negativa de seguimento do recurso 
impossibilita que o STF venha a conhecer de matéria de sua competência, o que 
caracterizaria uma invasão da competência e jurisdição do STF e afrontaria o seu direito 
de ver a matéria apreciada pela Corte Suprema, além de contrariar o art. 5º, inc. XXXV, 
da CF. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Acusa a agravante que o art. 30, parágrafo 
1º, inc. II, do Regimento Interno deste Tribunal, é inconstitucional, com o argumento de 
que teria ocorrido invasão na competência privativa da União para legislar sobre matéria 
de direito processual (CF, art. 22, I). Assim dispõe o mencionado dispositivo regimental: 
"Art. 30 - Ao Relator incumbe: 
.......................................... 
Parágrafo 1º - Caberá, ainda, ao Relator: 
I - omissis; 
II - mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente 
intempestivo ou incabível ou, ainda, que contrariar, em questões predominantemente de 
direito, súmula do Tribunal, do extinto Tribunal Federal de Recursos, do Superior Tribunal 
de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal (Lei Complementar nº 35, de 14.03.79, art. 90, 
parágrafo 2º)". 
Assim reza o texto da mencionada lei complementar: 
"O Regimento Interno disporá sobre as áreas de especialização do Tribunal Federal de 
Recursos e o número de Turmas especializadas de cada uma das sessões, bem assim 
sobre a forma de distribuição dos processos. 
Parágrafo 1º. Omissis. 
Parágrafo 2º. O Relator julgará pedido ou recurso que manifestamente haja perdido 
objeto, bem assim, mandará arquivar ou negará seguimento a pedido ou recurso 
manifestamente intempestivo ou incabível ou, ainda, que contrariar, em questões 
predominantemente de direito, Súmula do Tribunal ou do Supremo Tribunal Federal. 
Deste despacho caberá agravo, em 5 (cinco) dias, para o órgão do Tribunal competente 
para o julgamento do pedido ou recurso, que será julgado na primeira sessão seguinte, 
não participando o Relator da votação".  
Alega a agravante que o parágrafo 2º do art. 90 da Lei Complementar nº 35 não pode 
servir de fundamento para a disposição regimental do art. 30, parágrafo 1º, inc. II, porque 
ele se referia ao extinto TFR, só admitindo aplicação analógica para o STJ, que, segundo 
alega, teria substituído o TFR. 
Não concordo com a tese pugnada pela apelante. Não há nada no texto constitucional 
que faça concluir, ao menos formalmente, que o STJ é o substituto do extinto TFR. 
Quando a CF de 1988 criou o Superior Tribunal de Justiça, atribuiu-lhe competências do 
STF e do extinto TFR, mas também os Tribunais Regionais Federais receberam parte da 
antiga competência deste último. Em havendo a CF compartilhado entre o STJ e os TRFs 
a competência do TFR, aplica-se, analogicamente, o art. 90, parágrafo 2º, da Lei 
Complementar nº 35, como fundamento legal para as disposições regimentais de ambos. 
Argumenta ainda a agravante que a Súmula nº 15 desta Casa, a qual fundamentou a 
decisão agravada, encontraria óbice no art. 77 do CTN e no art. 145, parágrafo 2º, da CF. 
Aduz que a base de cálculo da taxa deve ter relação com a atuação estatal, em caráter 
contraprestacional. Observe-se, entretanto, que a decisão agravada é um despacho que 
negou seguimento ao recurso de apelação, com base no Regimento Interno. Destarte, 
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tais argumentos adentram o mérito da apelação a ser julgada pela Turma, caso seja 
provido este agravo, motivo pelo qual deixo de apreciá-los no presente recurso. 
Por fim, aduz a recorrente que a negativa de seguimento do recurso impossibilita a 
posterior apreciação da matéria pelo STF, o que caracterizaria invasão da competência e 
jurisdição da Suprema Corte e contrariaria o art. 5º, XXXV, da CF. Não explicitou a 
recorrente como chegou à conclusão de que a negativa de seguimento da apelação 
impediria a interposição de recursos para STF. De qualquer forma, não procede esse 
fundamento recursal porque, na verdade, nada impede que a agravante interponha o 
recurso que entender cabível para a instância superior. 
Peço vênia para trazer ainda à colação alguns arestos referentes às questões analisadas: 
"EMENTA: Embargos de Declaração. Razões. Precedente. Recurso. Matéria sumulada. 
Despacho. Usurpação. Competência legislativa. RITRF-4ªR. 
1. Omissis. 
2. Inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade no proceder do Relator que, por despacho, 
nega seguimento a recurso que aborda matéria sumulada por este Tribunal. 
3. Não há usurpação de competência legislativa da União pelo Regimento Interno desta 
Corte, uma vez que o dispositivo apontado reproduz fielmente os dizeres do art. 90 da LC 
35/79, recepcionada pelo ordenamento jurídico vigente". (EAGRAC nº 449.669-RS, TRF-
4ª R, 2ª Turma, Relator Juiz Dória Furquim, pub. DJ 08.05.96). 
"EMENTA: Constitucional e Processual Civil. Agravo Regimental. Despacho que nega 
seguimento ao recurso com base em súmula do Tribunal. Lei Complementar nº 35/79. 
Regimento Interno do TRF 1ª Região, art. 38, parágrafo 1º, inciso II. Incidente 
manifestamente infundado. Multa. 
I - Devidamente autorizado pelo art. 90, parágrafo 2º, da Lei Complementar nº 35/79, c/c 
disposição regimental, é lícito ao Relator negar seguimento a recurso que versa sobre 
matéria objeto de Súmula do Tribunal. 
II - A decisão baseada em Súmula importa no automático prequestionamento de todas as 
questões debatidas nos precedentes que lhe deram origem, de sorte que a oposição de 
agravo regimental para o suposto atendimento das Súmulas nºs 282 e 356 do Pretório 
Excelso torna-se desnecessária, e, por isso mesmo, na prática, a utilização onerando o 
Poder Judiciário por obstar-lhe, na prática, a utilização da faculdade prevista no citado art. 
90, parágrafo 2º, da LOMAN, que busca emprestar agilidade ao andamento das ações. 
III - Omissis. 
IV - Agravo regimental a que se nega provimento". (AGRAC nº 114.512-MG, TRF-1ª R, 1ª 
Turma, Relator Juiz Aldir Passarinho Júnior, pub. DJ 12.09.94). 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 27.178-RN 
Relator:  O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante:  ALVINA PINHEIRO DA SILVA 
Apelado:  INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados:  DRS. RAIMUNDO BEVENUTO DA SILVA (APTE.) E  

SANDRA MARIA FREITAS DE ALMEIDA E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Previdenciário e Processual Civil. Revisão de benefício. Pedido equivocadamente 
formulado. Improcedência do pleito. 
- Não se acolhe pedido de revisão de pensão previdenciária, espécie 21, submetida ao 
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regime geral da Previdência Social, com a utilização de critérios de reajuste atinentes a 
benefício de ex-combatente, expécie 29. 
- Sem prejuízo o autor/segurado de pleitear, através de ação competente, o benefício a 
que faça jus. 
- 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, 19 de dezembro 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 julgar improcedente 
pedido formulado por Alvina Pinheiro da Silva em ação ordinária movida contra o INSS. 
Ela a apelante. 
Pretendeu a autora, com base na Lei 1.756/52, a revisão da pensão previdenciária, 
código 21, deixada por seu falecido esposo, dizendo-o ex-combatente, com os mesmos 
índices da categoria de estivador, à qual pertencia. 
Para o douto Julgador, entretanto, a Lei 1.756/52 só se aplica ao pessoal da Marinha 
Mercante, não abrangendo o estivador. Ademais, referido diploma legal só asseguraria "a 
aposentadoria na base dos vencimentos do posto ou categoria superior ao do momento", 
e não o reajustamento pretendido. 
A apelante insurge-se contra o decisum, alegando a exposição do de cujus a ataques 
submarinos, na costa de Macau/RN, durante a 2ª Grande Guerra Mundial, conforme 
certidão expedida pela Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha. Segundo 
ela, o legislador ordinário, ao referir-se "Ao pessoal da Marinha Mercante Nacional", não 
teve a intenção de excluir outras categorias também sujeitas aos riscos de ataques 
submarinos, como se exibe o caso dos autos. 
Sem contra-razões. 
Relatei. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A autora, ora apelante, é titular de 
benefício previdenciário de espécie 21, pensão previdenciária, concedida por morte do 
esposo, o ex-segurado Francisco Nunes da Silva. 
Ela pleiteou a revisão do benefício desde o início, com os índices integrais da categoria 
de estivador, a que pertencia o seu cônjuge, invocando por fundamento a Lei nº 1.756/52. 
Justifica o pedido pela condição de ex-combatente do falecido marido, consoante a 
certidão expedida pela Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha. Segundo o 
teor do referido documento (fls. 06), o Sr. Francisco Nunes da Silva, ex-marítimo, prestara 
diversos serviços relativos à sua função de estivador, durante a IIª Grande Guerra 
Mundial, fazendo várias viagens do Porto de Macau aos navios fundeados no Lamarão 
Externo, a nove milhas do litoral, zona sujeita a possíveis ataques submarinos. 
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De fato, a Lei nº 1.756, de 05.12.52, estende ao pessoal da Marinha Mercante Nacional, 
no que couber, os direitos e vantagens da Lei nº 288, de 08.06.48. Assim, dispõe o 
parágrafo único: 
"Ao pessoal da Marinha Mercante Nacional, que, a partir de 22 de março de 1941, durante 
a última grande guerra, houver participado, ao menos, de duas viagens na zona de 
ataques submarinos, ser-lhe-ão calculados os proventos de aposentadoria na base dos 
vencimentos do posto ou categoria superior ao do momento". 
Não resta dúvidas de que o estivador é elemento integrante da Marinha Mercante, haja 
vista o teor do art. 50, inciso VI, do Decreto nº 87.648, de 24.09.82. 
Ei-lo: 
"Art. 50. O pessoal da Marinha Mercante, regido por este Regulamento, é classificado nos 
seguintes grupos: 
VI - 6º Grupo - Estivadores: aqueles que exercem atividades nos trabalhos de carga e 
descarga na embarcação". 
Entretanto, mesmo comprovada a condição de integrante da Marinha Mercante e de ex-
combatente do segurado, não há como atender à súplica da apelante, porquanto 
elaborada de forma equivocada. O pedido seria de concessão de pensão de ex-
combatente, espécie 29, porém não realizado. Ora, o atual benefício percebido, de 
espécie 21, submete-se ao regime geral da Previdência Social e tem reajustes de acordo 
com os índices da política salarial. 
Ademais, nos próprios autos deste processo, o INSS fez prova do reajuste efetuado sobre 
o benefício em questão, obtido através de ação ordinária movida contra o antigo INPS 
(Proc. nº 3419/89-2ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte), fls. 45/51. 
Nunca a pensão concedida à autora/apelante poderia se sujeitar aos reajustamentos 
reivindicados por ela na exordial. 
Isto posto, nego provimento ao recurso, sem prejuízo de a apelante poder requerer, em 
ação competente, o benefício a que tenha direito. 
Assim voto.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 40.815-PB 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA-UFPB 
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Advogados: DRS. JOSÉ LEITE DE ALMEIDA GUERRA E OUTROS (APTE). 
 

EMENTA 
Constitucional e Processual Civil. Ação Civil Pública ajuizada pelo MPF. Taxa de 
vestibular. Estudantes carentes. Incabimento. 
- O direito dos estudantes carentes que não obtiveram a inscrição gratuita no vestibular 
apresenta-se claramente divisível, individualizável e com titulares certos, não sendo, 
portanto, nem coletivo, nem difuso.  
- Tratando-se de direitos individuais, ainda que decorrentes de origem comum (individuais 
homogêneos), não é a ACP via idônea, ante a ausência de expressa autorização legal - 
Lei 7.347/85, art. 1º. 
- A tutela coletiva de direitos individuais homogêneos só é exercitável através das ações 
coletivas previstas no Código do Consumidor (arts. 91 a 100). 
- Extinção do processo sem julgamento do mérito. 
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ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
maioria, extinguir o processo sem julgamento do mérito, nos termos do relatório e voto 
anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 19 de dezembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: O Ministério Público Federal ajuizou, perante a 2ª 
Vara Federal-PB, ação civil pública contra a Universidade Federal da Paraíba, em defesa 
do direito dos estudantes carentes, matriculados na rede pública de ensino daquele 
Estado, de obterem a inscrição no Concurso Vestibular 1993 sem pagamento da 
respectiva taxa de inscrição. 
Sustentou a inconstitucionalidade da referida taxa, em face da igualdade de acesso e da 
gratuidade do ensino público em estabelecimento oficial, bem como a exigüidade do 
prazo marcado em convocação editalícia da ré para que os interessados em obter a 
isenção comprovassem a situação de carência. 
Fundamentando-se, ainda, no Código de Proteção ao Consumidor, requereu liminar para 
que a UFPB recebesse, ainda que fora de prazo anteriormente fixado em edital, "todos os 
requerimentos e documentos dos alunos comprovadamente carentes, deferindo suas 
inscrições para participarem do Concurso Vestibular Unificado 1993, daquele 
estabelecimento oficial de ensino superior, independentemente do pagamento de 
quaisquer taxas" - fls. 09. 
O MM. Juiz concedeu a liminar. 
Contestando o pedido, aduziu a promovida que sempre isentou do pagamento da taxa os 
pré-vestibulandos comprovadamente pobres e que, no tocante ao Vestibular 93, fora 
publicado, em matutino local, edital convocando todos os interessados a comprovarem a 
situação de carência para fins de isenção da taxa. O edital foi publicado em 05/08 e fixou 
o prazo de 10 a 14/08 para a apresentação da documentação. 
A r. sentença monocrática julgou procedente, em parte, o pedido para "assegurar a 
isenção, aos alunos comprovadamente faltos, que lograram inscrição" - fls. 1244. 
Irresignada, apelou a UFPB, sustentando a legalidade da cobrança de taxa por instituição 
pública de ensino, com base em precedente desta Corte, que fez anexar.  
Com a resposta ao recurso, subiram os autos a este eg. Tribunal, vindo-me conclusos por 
distribuição. 
É o relatório. 
 

VOTO-PRELIMINAR  
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Duas questões devem ser conhecidas 
preliminarmente por esta eg. Turma: o cabimento, à espécie, da ação civil pública e a 
legitimação ativa do MP para a causa. 
Imprescindível, antes de qualquer consideração, a definição da natureza jurídica dos 
interesses que o Ministério Público pretende tutelar através da presente ação. 
O direito dos estudantes concluintes do 2º grau da rede pública que não atenderam à 
convocação editalícia da COPERVE e que, em conseqüência, perderam o prazo para a 
obtenção da inscrição gratuita no Vestibular/93, apresenta-se claramente divisível, 
individualizável e com titulares certos. Não se trata, portanto, de direito coletivo, tampouco 
de direito difuso. 
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O Código do Consumidor define os direitos coletivos como sendo direitos "transindividuais 
de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas 
entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base". Já os interesses ou 
direitos difusos são também transindividuais e indivisíveis, sendo que os titulares são 
pessoas indeterminadas, ligadas entre si por uma determinada circunstância de fato.  
Segundo Ada Pellegrini, "os interesses difusos propriamente ditos são aqueles que não 
repousam necessariamente sobre uma relação base, sobre um vínculo jurídico bem 
definido que congregue seus titulares, pois o conjunto apresenta contornos tão móveis e 
imprecisos, que torna praticamente impossível a individualização de seus componentes". 
Como se vê, a principal característica e ponto diferenciador entre direitos coletivos e 
difusos é que nestes os titulares "se ligam apenas mediante vínculos essencialmente 
fáticos, por mera identidade de situações, e, não, por vínculos associativos, estes, ao 
contrário, sempre presentes nos interesses coletivos tradicionais em virtude de sua 
natureza corporativa" (Prade, Péricles - Conceito de Interesses Difusos, RT, 2ª ed., 1987). 
Não sendo coletivos nem difusos, os interesses dos estudantes, no caso, têm índole 
individual. Dada a abrangência de seus titulares, podem ser considerados mais do que 
simples interesses individuais justapostos.  
O art. 81, III, da Lei nº 8.078/90 (CDC) define tais direitos ou interesses como "individuais 
homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum". 
Para Rodolfo de Camargo Mancuso, os direitos individuais homogêneos são "aqueles que 
apresentam certa uniformidade, pela circunstância de que seus titulares encontram-se em 
certas situações ou enquadrados em certos segmentos sociais que lhes conferem coesão 
ou aglutinação suficiente para destacá-los da massa de indivíduos" (in Comentários ao 
Código de Proteção ao Consumidor, SP, Saraiva, 1991, p. 278). 
Não há dúvida de que a hipótese é de interesse individual homogêneo. 
Resta saber, em primeiro plano, se a ação civil pública é via idônea para a tutela coletiva 
dos direitos individuais homogêneos. 
Penso que não. 
Observe-se, inicialmente, que a ação civil pública, em virtude de sua excepcionalidade, só 
é cabível nas hipóteses expressamente autorizadas pelo ordenamento jurídico. Ensina 
Rogério Lauria Tucci, citando Edis Milaré e Mario Vellani, "que os casos nos quais se 
admite o exercício da ação civil pública devem necessariamente vir explicitados na lei, por 
representarem exceção aos princípios da iniciativa da parte e do dispositivo, vigentes no 
processo civil. Cuida-se da tipicidade ou taxatividade da ação civil pública. Daí ser ela 
conceituada como 'direito expresso em lei'" (in Devido Processo Legal e Tutela 
Jurisdicional, RT 1993, p. 133). 
Apesar dos respeitáveis posicionamentos em contrário, entendo que a tutela coletiva de 
direitos individuais homogêneos só pode ser exercida, atualmente, através das ações 
coletivas previstas no Código de Proteção ao Consumidor (arts. 91 a 100). 
Mesmo com a ampliação do rol de interesses tuteláveis pela ação civil pública com a Lei 
nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), que acrescentou o inciso IV ao art. 1º da 
Lei nº 7.347/85, estendendo o cabimento da ACP à defesa de todo e qualquer direito 
difuso ou coletivo, ela ainda não se presta, conquanto venha a sê-lo, de lege ferenda, à 
tutela de direitos ou interesses individuais, mesmo que sejam direitos individuais 
homogêneos. 
Sobre a matéria, destaco estudo de autoria da MM. Juíza Germana de Oliveira Moraes, 
em cujos argumentos também me esteio: 
"A ação civil pública, contudo, como ação de responsabilidade civil por danos causados 
ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, histórico, turístico e 
paisagístico e a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, não se presta, como assinala 
Hely Lopes Meirelles, 'a amparar direitos individuais', nem se destina 'a reparação de 
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prejuízos causados a particulares pela conduta comissiva ou omissiva do réu'. (Ação Civil 
Pública, in Estudos e Pareceres de Direito Público, vol. 10.SP, ERT, 1988, p. 15). 
'Vocacionada a tutela dos interesses supraindividuais, em sua dimensão coletiva', no dizer 
de Rodolfo de Camargo Mancuso, (ob. cit., p. 273), por força do artigo 1º da Lei 7.347/85, 
forçoso admitir que, malgrado a ampliação dos direitos difusos e coletivos tuteláveis pela 
ação civil pública, não é esta o meio processual adequado para a defesa coletiva dos 
direitos individuais homogêneos". (A Tutela Jurisdicional Coletiva na Defesa dos Direitos 
Individuais, Homogêneos, Coletivos e Difusos, pp. 09/10). 
A alegação de que a matéria envolveu direito do consumidor, a respaldar o cabimento da 
ACP, não é aceitável. 
A uma, porque o direito dos estudantes carentes ao ensino gratuito nada tem a ver com 
relação de consumo, nem guarda semelhança com os direitos tutelados pelo CDC. A 
questão foi ressalvada com precisão pelo Julgador de Primeiro Grau - fls. 1.240 : 
"Com efeito, relação entre estudantes faltosos e a instituição federal de ensino superior 
não incorpora relação de consumo a figurar no manto legal do tão badalado Código do 
Consumidor. 
Ensina Washington Albino Peluso de Sousa que: 'o fato consumo é colocado, no 
raciocínio econômico, no ponto final de uma cadeia ligada aos bens, que começa com a 
sua produção e se extingue com a sua utilização final (in Direito Econômico, 1930, p. 608, 
Ed. Saraiva). 
A relação de consumo perfaz-se com o mercado". 
A duas, porque, mesmo se fosse o caso de direito de consumidor, este só pode ser 
defendido através de ACP quando difuso ou coletivo. 
O art. 1º da Lei nº 7.347 é claro ao dispor: 
"Art. 1º. Regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de 
responsabilidade por danos causados: 
(...) 
II - ao consumidor: 
(...) 
IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo". 
Do contrário, o inciso IV não precisaria utilizar a expressão "outro", bastaria dizer 
"qualquer direito difuso ou coletivo". Se o legislador utilizou a expressão OUTRO é porque 
considerou que todos os incisos precedentes também se referiam a interesses difusos ou 
coletivos. Tanto é assim que a Lei nº 8.078 veio, posteriormente, disciplinar em capítulo 
próprio as "ações coletivas para a defesa dos interesses individuais homogôneos". 
Em resumo, penso que a defesa coletiva de direito individual homogêneo só é possível 
em se tratando de direitos de consumidores e, tão-somente, através das ações coletivas 
previstas naquele Código. Jamais através de ação civil pública. 
No caso, o MPF ajuizou uma ação civil pública. Ainda que tenha mencionado na inicial 
que o fazia também com fundamento nas disposições da Lei nº 8.078/90, a ação seguiu o 
rito ordinário previsto na Lei nº 7.347/85. Observe-se que a ação coletiva prevista nos 
arts. 91 e seguintes do CDC tem aspectos próprios, diferenciadores da ACP, inclusive 
com a obrigatoriedade de, uma vez proposta a ação, publicar-se edital em órgão oficial, a 
fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes (art. 94). 
Outra questão que sobreleva é a legitimação do Ministério Público para a defesa de 
interesses individuais. O art. 127 da CF é expresso ao dispor:  
"O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis". 
Sendo assim, a legitimação do MP para a defesa coletiva de direitos individuais só me 
parece presente quando tratar-se de direitos individuais homogêneos indisponíveis. Não 
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se me afigura compatível com a Lei Maior a legitimação substitutiva extravagante do 
Ministério Público para a defesa de direitos individuais homogêneos disponíveis. 
No caso concreto, o direito ao não pagamento da taxa, em razão da situação econômica 
do seu titular, tem conteúdo nitidamente patrimonial, sendo pacífica a disponibilidade dos 
direitos de conteúdo econômico.  
Logo, ainda que fosse aconselhável se atribuir, de lege ferenda, essa legitimação ao 
Parquet, na atual ordem constitucional, ela não é possível. A atuação do MP é 
necessariamente vinculada e restrita aos casos expressamente previstos na lei. Como 
observa Rogério Lauria Tucci, "...o aforamento da ação civil pública não pode (melhor: 
não deve) ficar ao alvedrio do Ministério Público: o poder-dever de ajuizá-la há de cingir-
se, não só à taxatividade imposta pelo ordenamento jurídico, como, também, à verificação 
exegética das suas específi-cas preceituações". Conclui o autor, afirmando que "a 
utilização da ação civil pública, pelo Ministério Público, a par de exagerada, tem-se 
mostrado realmente abusiva. Extrapolando comumente os seus membros, encarregados 
de aforá-las, dos limites estabelecidos na legislação específica em vigor, tem-na, 
conseqüente e infelizmente, desfigurado, vezes várias com o beneplácito de juízes que, 
exacerbando suposto interesse público, fazem por ignorar a indispensabilidade de 
tratamento paritário das partes, corolário inafastável do devido processo legal" (ob. cit., 
pp. 145/146). 
Dessa forma, por entender inadequado ao caso o manejo da ação civil pública e o MP 
parte ativa manifestamente ilegítima, extingo o processo sem julgamento do mérito. 
É como voto, em preliminar.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 47.039-CE 

Relator:  O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante:  INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelado:  SINDICATO DOS ESTIVADORES E TRABALHADORES EM ESTIVA DE 

MINÉRIOS DO ESTADO DO CEARÁ 
Advogados:  DRS. MARIA DE LOURDES FERNANDES SILVA E OUTROS (APTE.) E  

ALBERTO GOMES DE QUEIROZ (APDO.) 
 

EMENTA 
Previdenciário. Salário-família. Incidência do percentual de 5% (cinco por cento) sobre o 
salário mínimo vigente. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam suscitada ex officio. 
Acolhimento. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 
1. Só é admitida a substituição processual nas hipóteses especificadas em lei. 
2. Inexistência de previsão legal a possibilitar o ajuizamento de ação pelo Sindicato 
pleiteando o pagamento de diferenças de cotas do salário-família em nome dos seus 
associados.  
3. Apelação que se conhece para extinguir o processo sem julgamento do mérito. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, conhecer da apelação para extinguir o processo sem julgamento do mérito, 
nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes nos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 26 de setembro de 1996 (data do julgamento). 
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JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Cuida-se de ação ordinária de cobrança ajuizada 
pelo Sindicato dos Estivadores e Trabalhadores em Estiva de Minérios do Estado do 
Ceará movida contra o IAPAS, visando à percepção de diferenças de cotas de salário-
família dos seus associados. 
O MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Ceará julgou procedente o pedido, 
reconhecendo o direito dos associados ao percentual de 5% (cinco por cento) relativo ao 
salário-família incidente sobre o salário mínimo nacional no período de julho/89 a julho/91. 
Condenou, ainda, a autarquia previdenciária ao ressarcimento das custas processuais e 
honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 
Irresignado, apela o Instituto-réu, alegando, em síntese, que o salário-família não é um 
benefício de prestação continuada, não possuindo a natureza jurídica de benefício 
previdenciário, daí ser impossível sua vinculação ao salário mínimo. Pugna, alfim, pela 
reforma do decisum. 
Não foram oferecidas as contra-razões. 
É o relatório.  
 

VOTO- PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Suscito, em preliminar, a ilegitimidade do 
Sindicato para agir em nome de seus associados, na qualidade de substituto processual, 
visando ao recebimento de diferenças de cotas de salário-família. 
Com efeito, a substituição processual, sendo uma forma anômala de representatividade, 
em que alguém age em nome próprio defendendo direito de terceiro, há de provir de lei. 
Inexiste no ordenamento jurídico nacional legislação que permita aos Sindicatos 
pleitearem, em nome de seus associados, diferenças de cotas de salário-família, 
mormente quando se trata fundamentalmente de direito individual. 
A propósito, sobre o tema, colaciono recente decisão da eg. 3ª Turma do TST, verbis: 
"EMENTA: Substituição processual. Salário-família. Direitos individuais. 
1. A substituição processual só é admitida em hipóteses previstas e especificadas em lei. 
Na espécie, o Sindicato recorrente pleiteia salário-família. Portanto, pedido de natureza 
individual. Nesta hipótese, inexiste qualquer norma legal autorizando as entidades 
sindicais a se posicionarem como parte. Logo, configurada a ausência de legitimidade do 
Sindicato. 
2. Recurso de revista conhecido e provido." 
(RR nº 60.174/92-SC, Rel. Min. Francisco Fausto, julg. 09.06.94). 
O parágrafo terceiro do art. 267 do CPC permite ao Juiz conhecer de ofício a matéria 
relativa à ilegitimidade de partes. 
Com essas considerações, conheço da apelação para, reformando a sentença, extinguir o 
processo sem julgamento do mérito, com base no art. 267, VI, do Código de Processo 
Civil. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 49.735-PE 

Relator:  O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
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Apelantes:  JACILENE DA SILVEIRA SOUZA E OUTROS 
Apelado:  INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL-INAMPS 
Advogados:  DRS. OLGA MAIA BARROS E OUTRO (APTES.) E  

MARIA HELENA JACINTA DE CARVALHO E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Administrativo. Desvio de função. Servidores do INAMPS admitidos como auxiliar 
operacional de serviços gerais exercendo atividades de agentes administrativos. 
Reenquadramento que se indefere. Impossibilidade de pagamento das diferenças 
salariais, por ausência de prova do desempenho da atividade.  
I - No serviço público, o desvio de função não enseja o direito ao enquadramento no cargo 
relativo à função realmente exercida, o que somente pode se dar através dos meios 
previstos em lei. 
II - Não estando comprovado o desvio de função, não é possível deferir-se aos 
empregados o pagamento das diferenças salariais encontradas entre os seus salários e 
os correspondentes às funções que alegaram desempenhar. Inaplicação da Súmula 223 
do ex-TFR. 
III - 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, 26 de setembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Cuida-se de ação ordinária que promoveram 
Jacilene da Silveira Souza e outros contra o Instituto Nacional de Assistência Médica da 
Previdência Social - INAMPS, objetivando seus enquadramentos nas funções de agente 
administrativo, que vinham exercendo, com o pagamento das diferenças salariais 
respectivas. 
O MM. Juiz Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco extinguiu o processo 
sem julgamento do mérito, face à impossibilidade jurídica do pedido. Condenou, ainda, os 
autores ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios fixados em 
10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 
Inconformados, os autores recorreram, pugnando pela reforma do decisum, renovando os 
argumentos da inicial, todos no sentido de ser devido o reenquadramento na função de 
agente administrativo, para a qual encontravam-se devidamente habilitados e cuja 
atividade já exerciam. 
Contra-razões oferecidas. 
É o relatório. 
 

VOTO 
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O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se vê, cuida-se de ação ordinária 
com pedido cumulativo: enquadramento no cargo de agente administrativo com o 
pagamento das diferenças salariais. 
O desvio de função no serviço público não implica que o servidor seja enquadrado no 
cargo relativo à função que efetivamente esteja exercendo. 
A novel Constituição estabeleceu que "a investidura em cargo ou emprego público 
depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação 
e exoneração" (art. 37, II). 
A irregular conduta do agente público em permitir o desempenho por parte de servidores 
de outra função, incorrendo no denominado desvio de função, não implica em convalidar-
se o erro, com o enquadramento sugerido. 
Tenho presente que a Súmula nº 223 do ex-TFR, publicada em 21.08.86, conferiu o 
direito à percepção de diferenças salariais por desvio de função, verbis: 
"O empregado, durante o desvio funcional, tem direito à diferença salarial, ainda que o 
empregador possua quadro de pessoal organizado em carreira". 
A propósito, a Egrégia Segunda Turma, ao julgar o RO nº 87-CE, decidiu: 
"EMENTA: Trabalhista. Desvio de função. Servidores do INAMPS admitidos em 
categorias diversas exercendo atividades de enfermeiro. Aplicação da Súmula nº 223 do 
ex-TFR. Reenquadramento que se indefere. 
I - Restando comprovado o desvio de função, inclusive pelas próprias declarações da 
preposta do reclamado, de deferir-se aos empregados tão-somente a percepção das 
diferenças salariais encontradas entre os seus salários e os correspondentes às funções 
efetivamente desempenhadas. Inaplicação da Súmula 223 do ex-TFR. 
II - No serviço público, o desvio de função não enseja o direito ao enquadramento no 
cargo relativo à função realmente exercida, o que somente pode se dar através dos meios 
previstos em lei. 
III - Recursos improvidos. Sentença mantida. 
(Julg. 13.11.90). 
Convém notar, entretanto, que a súmula foi publicada em 21.08.86 e não vislumbrava, 
evidentemente, a hipótese do regime jurídico único, que surgiu com a Constituição de 
1988. 
De frisar que, atualmente, a matéria não é ainda de todo pacífica, como se vislumbra do 
acórdão proferido pela Egrégia 1ª Turma do STJ: 
"Administrativo. Funcionário. Desvio de função. Diferença de vencimentos. 
A autora ingressou no serviço público, no cargo de servente, por concurso público, mas, 
por ato da autoridade competente, desde dezembro de 1976, por necessidade do serviço, 
passou a exercer as funções de auxiliar de enfermagem.  
A controvérsia refere-se ao direito de receber as diferenças de vencimentos existentes 
entre os cargos. 
Os precedentes no sentido de que o exercício, de fato, de funções diversas das de seu 
cargo não dá direito ao recebimento de diferenças de vencimentos, não é o princípio da 
Justiça, porque legitima o enriquecimento ilícito da Administração responsável pela 
irregularidade, o empobrecimento do servidor e o trabalho gratuito. 
Provimento negado". 
(Ac da 1ª T. do STJ, mv, REsp 11.560-SP, Rel. Min. Garcia Vieira, j. 16.12.92, recte.: 
Fazenda do Estado de São Paulo; recda.: Dalva Silva de Assis Gregório, DJU I, 12.04.93, 
p. 6.053, ementa oficial, in Repertório de Jurisprudência IOB, 1ª quinzena de junho de 
1993, nº 11/93, p. 204). 
Com efeito, do voto do em. Relator destacam-se as seguintes assertivas: 
"É inadmissível que a recorrente, única responsável por esta situação por ela criada, seja 
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beneficiada desta irregularidade e se obrigue a autora a desempenhar gratuitamente, por 
tão longo tempo, as funções que extrapolam as do seu cargo (servente) e vão até o de 
auxiliar de enfermagem. Seria dar guarida ao enriquecimento ilícito da ré em detrimento 
da recorrida. Se a citada Lei nº 10.261/68, no seu artigo 24, parágrafo 2º, confere direito 
ao substituto de perceber 'o valor do padrão e as vantagens pecuniárias inerentes ao 
cargo do substituído', não há por que não reconhecer ao funcionário que exerça funções 
diversas daquelas de seu cargo o direito de receber as diferenças de vencimentos". (Do 
Repertório IOB susomencionado). 
Por sua vez, enfatizou o Ministro Demócrito Reinaldo, no voto-vencido, verbis: 
"(...) esta matéria não é pacífica. E uma decisão desse jaez iria convalidar a prática 
constante de irregularidades no serviço público, qual seja, a designação de funcionários 
sem as qualificações e os pré-requisitos necessários ao provimento de um cargo para o 
exercício de outro, para o qual a lei exige certos atributos do servidor.  
Trata-se, também, de matéria financeira, que é de direito estrito. A lei, na hipótese, teria 
que prever o ressarcimento dessa diferença e não o fez. Estaríamos, assim, não só a 
fazer uma interpretação dilargante de uma legislação que praticamente não existe ou, até, 
legislando em matéria financeira, o que é impossível, de acordo com os preceitos 
estabelecidos na Constituição Federal.  
Temos proclamado, vezes seguidas, que o Poder Judiciário não tem função legislativa e, 
por via de conseqüência, não pode conceder vantagens financeiras a servidores públicos, 
especialmente a título de ressarcimento por enriquecimento ilícito, quando o próprio 
funcionário sabia que estava designado para o exercício de uma função irregularmente. 
Os cargos públicos ou são preenchidos mediante concurso público ou através de 
provimento de livre escolha da autoridade competente, quando em comissão. Essa 
designação de funcionários de um cargo para o exercício de outro é uma via transversa 
de provimento de cargo público, não prevista em lei e nem por ela definida, e que o Poder 
Judiciário não pode convalidar. Se houve dano à Administração ou ilicitude na prática da 
Administração, também houve dolo, ou pelo menos culpa, da parte do funcionário. Não 
concedo esse ressarcimento, com a vênia de V. Exa." (Do Repertório IOB 
susomencionado). 
Embora ponderáveis os argumentos do voto-vencido, entendo que a razão está com o 
voto-vencedor. Na verdade, não é possível que a Administração Pública se valha do 
esforço do servidor em proveito próprio sem a devida compensação financeira. Ainda que 
não se trate de relação de emprego, mas sim institucional, não está em jogo o 
enquadramento do servidor, em face de total impossibilidade legal, mas de evitar-se o 
enriquecimento ilícito da Administração Pública. 
No caso vertente, porém, inexistem provas de que os autores tenham efetivamente 
exercido a função que alegam.  
Com efeito, constam dos autos contracheques acostados pelos próprios autores à inicial, 
enfatizando serem detentores do cargo de auxiliar operacional de serviços diversos, bem 
como quadros de escala de horários que, ao contrário do que pretendem os autores, 
fazem prova contra estes.  
Além desses documentos, vislumbram-se cópias de certificados e diplomas de conclusão 
de cursos que não se prestam para o objetivo colimado na presente ação. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 59.767-PB 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
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Apelante: JOSÉ SARAIVA PEDROSA 
Apelada: COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS-CVM 
Advogados: DRS. ORVÁCIO LYRA MACHADO (APTE.) E  

RENATO PAULINO FILHO (APDA.) 
 

EMENTA 
Embargos à Execução. Comissão de Valores Mobiliários. Multa. Infração ao art. 45, § 4º, 
da Lei nº 4.728/65, e art. 177, § 3º, da Lei nº 6.404/76. Ausência de registro do aumento 
do capital subscrito e apresentação das demonstrações financeiras sem que tenham sido 
auditadas. 
1. Preliminar de intempestividade da impugnação que se acata, deixando-se de aplicar os 
efeitos da revelia em relação à embargada, por cuidar a hipótese de direitos indisponíveis. 
Exegese da Súmula 256 do Egrégio Tribunal Federal de Recursos. 
2. A Comissão de Valores Mobiliários, na condição de ente autárquico, tem seus 
interesses defendidos pelos seus procuradores. No caso de advogado credenciado, torna-
se indispensável a apresentação do instrumento de mandato, inexistindo norma proibitiva 
para o exercício desse munus. Preliminar de ilegalidade de representação que se rejeita. 
3. O Presidente da CVM também integra o Conselho Monetário Nacional, com direito a 
voto. Interpretação do art. 6º, § 2º, da Lei nº 6.385/76, e art. 1º, inciso XII, do Decreto nº 
83.323, de 11.04.79. 
4. Multa decorrente de infringência ao art. 45, § 4º, da Lei nº 4.728/65, e art. 177, § 3º, da 
Lei º 6.404/76. 
5. Não tendo o apelante demonstrado que não violou tais dispositivos legais, conforme foi 
exaustivamente apurado no inquérito administrativo, a decisão proferida naquele 
procedimento, de natureza eminentemente administrativa, não pode ser alterada pelo 
Judiciário, sob nova valoração, mormente quando se sabe que a apreciação dos atos 
administrativos no âmbito do Judiciário cinge-se ao exame da legalidade do ato. 
6. Certidão da Dívida Ativa que não foi ilidida por prova inequívoca a desconstituir a 
presunção de certeza e liquidez que lhe é imanente. 
7. 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: O caso é de embargos opostos por José Saraiva 
Pedrosa à execução fiscal que lhe é movida pela Comissão de Valores Mobiliários, com 
base em Certidão da Dívida Ativa decorrente de multa imposta por infração ao art. 45, § 
4º, da Lei nº 4.728/65, e art. 177, § 3º, da Lei nº 6.404/76 (ausência de registro do 
aumento do capital subscrito pela empresa POLICOR-Indústria de Tinta Hidrossolúvel S/A 
e apresentação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 1976 sem 
que tenham sido auditadas). 
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Às fls. 41/1.171 consta cópia do procedimento administrativo, cuja juntada foi determinada 
pelo em. Juiz Ridalvo Costa, quando no exercício da magistratura na Primeira Instância. 
Laudo pericial às fls. 1.236/1.241. 
O MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba, Dr. João Bosco Medeiros 
de Sousa, após rechaçar as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam, prescrição, 
cerceamento do direito de defesa, incompetência da CVM ratione materiae e ilegalidade 
de representação argüidas pelo embargante, julgou improcedente a ação incidental, por 
entender que nenhuma emissão pública de valores mobiliários poderá ser posta no 
mercado sem o prévio registro na CVM, além do que a matéria trazida nos embargos não 
elidiu o direito da parte adversa, sendo, por conseguinte, eficaz o título executivo 
extrajudicial que aparelhou a execução. Condenou o embargante nas despesas 
processuais, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 
execução. 
Inconformado, apela o embargante, alegando as preliminares de intempestividade da 
impugnação (a), carência de justo título para a execução (b) e ilegalidade da 
representação (c).  
No mérito, sustenta, em suma, que o Decreto-lei nº 1.338/74 "teve por escopo propiciar o 
desenvolvimento das empresas sediadas no Nordeste, sob a jurisdição da SUDENE", não 
proibindo a venda direta das ações, nem que esta dependia de registro prévio na CVM. 
Contra-razões oferecidas (fls. 1.269/1.272). 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Analiso a preliminar suscitada pelo 
apelante de intempestividade da impugnação. 
Dispõe o art. 17 da Lei nº 6.830, de 22.9.80: 
"Recebidos os embargos, o juiz mandará intimar a Fazenda, para impugná-los no prazo 
de 30 (trinta) dias, designando, em seguida, audiência de instrução e julgamento". 
Verifica-se dos autos que o mandado de intimação foi recebido pela CVM em 14.01.86 
(Aviso de Recepção, fls. 21v), sendo que a impugnação, apresentada por meio de telex, 
foi encaminhada à Primeira Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba em 18.02.86 e 
juntada ao autos em 19.02.86 (fls. 22v/23). 
Alega a CVM que o procurador da autarquia só foi intimado em 15.01.86, conforme faz 
prova com o documento juntado às contra-razões do recurso de apelação (fls. 1.273). 
De toda sorte, como se pode notar, a impugnação foi intempestiva, pois sua apresentação 
ultrapassou o prazo legal e peremptório de 30 (trinta) dias, pois, de 15.01.86 a 18.02.86, 
perfazem 34 (trinta e quatro) dias. 
Ainda assim, aplica-se, in casu, os ditames da Súmula 256 do Egrégio Tribunal Federal 
de Recursos: 
"A falta de impugnação dos embargos do devedor não produz, em relação à Fazenda 
Pública, os efeitos da revelia". 
Acolho a preliminar de intempestividade da impugnação, deixando, porém, de aplicar os 
efeitos da revelia em relação à embargada, ora apelada, por cuidar a hipótese de direitos 
indisponíveis. 
No que tange à preliminar de ilegalidade da representação, não assiste razão ao 
apelante. 
Com efeito, sendo a embargada uma entidade autárquica, a sua representação está a 
cargo de seus procuradores. 
O argumento do apelante, como se vê, não é a ausência de procuração, pois esta consta 
dos autos da execução às fls. 05, segundo mesmo noticia, mas a irregularidade da 
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representação, uma vez que a dívida ativa da União incumbe aos seus procuradores, 
consoante reza o art. 1.212 das Disposições Finais e Transitórias do CPC, in verbis: 
"A cobrança da Dívida Ativa da União incumbe aos seus procuradores, e quando a ação 
for proposta em forum diferente do Distrito Federal e das Capitais dos Estados ou 
Territórios, também aos membros do Ministério Público Estadual e dos Territórios, dentro 
dos limites territoriais fixados pela organização judiciária local". 
Ocorre que a CVM, na condição de autarquia, conforme preconiza o art. 5º da Lei nº 
6.385, de 07.12.76, tem os seus interesses defendidos por seus procuradores, o que é 
plenamente aceitável, não havendo norma proibitiva quanto a esta prerrogativa. 
Ademais, importa anotar que a Lei de Execuções Fiscais, superveniente ao Código de 
1973, disciplinou a cobrança judicial da Divida Ativa da Fazenda Pública, desta fazendo 
parte as autarquias, sendo o CPC aplicado subsidiariamente. 
Assim, não vislumbro onde reside a apontada irregularidade. 
Doutra parte, inovando nas razões recursais, porque este fato não foi discutido na 
instância inferior, alude o apelante que a procuração dos autos da execução foi outorgada 
pelo Presidente da CVM, que constituiu e nomeou advogados que não integram os 
quadros daquela entidade. 
Além de tratar-se de matéria preclusa, mesmo assim não vislumbro qualquer eiva nesse 
tipo de representatividade, mormente quando inexiste prova produzida pelo apelante de 
que o causídico não era componente do quadro de procuradores da autarquia, presunção 
que predomina, além do que, se o advogado é credenciado, indispensável é a exibição do 
instrumento de mandato, na forma do que dispõe o art. 36 do CPC, não havendo motivo 
para qualquer irresignação. 
Rejeito, também, esta preliminar. 
Examino, agora, a preliminar de carência de justo título para execução. 
Argumenta o apelante que a CDA não atende aos requisitos exigidos para se transformar 
em título executivo, uma vez que inexistiu sentença em processo de conhecimento próprio 
para dar caráter executório à multa. 
A assertiva não encontra amparo para o caso vertente. 
Com efeito, a Lei nº 6.616, de 16 de dezembro de 1978, que acrescentou artigos à Lei nº 
6.385/76, estatuiu: 
"As multas impostas pela Comissão de Valores Mobiliários, após a decisão final que as 
impôs na esfera administrativa, terão eficácia de título executivo e serão cobradas 
judicialmente, de acordo com o rito estabelecido pelo Código de Processo Civil para o 
processo de execução". 
Editada a Lei nº 6.830/80, ficou estabelecido: 
" § 1º. Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o art. 
1º, será considerado dívida ativa da Fazenda Pública". 
Por sua vez, reza o art. 1º do citado diploma legal: 
"A execução judicial para cobrança da dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta lei e, 
subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil".  
Inexiste, pois, necessidade de processo cognoscitivo para dar força executiva à multa 
cobrada pela CVM, como quer fazer crer o apelante. 
Outro ponto que merece análise, mesmo porque foi realizada prova pericial para dirimir a 
controvérsia, é sobre a existência ou não do julgamento do recurso interposto pelo 
apelante contra a decisão da CVM, por parte do Conselho Monetário Nacional, como 
órgão julgador de última instância em relação ao procedimento administrativo, por força 
do art. 9º, § 2º, da Lei nº 6.385/76. 
Alega o apelante que o recurso nunca foi encaminhado ao CMN, sendo que a Comissão 
de Valores Mobiliários, por meio de fraude, teria simulado o julgamento da competência 
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daquele Conselho. 
Na realidade, o laudo pericial não foi conclusivo em afirmar que não houve o julgamento 
pelo Conselho Monetário Nacional, mesmo porque não foi elaborado com esse fim, mas o 
de constatar, dentre outras questões, se do documento juntado aos autos (de fls. 1.196) 
havia possibilidade de identificar a assinatura do Relator, do Presidente e dos demais 
membros do Conselho participantes do julgamento, ou mesmo se a ata dos trabalhos do 
CMN teria sido anexada, constando a designação do Relator para proferir voto no recurso 
de interesse do apelante. 
Realmente, ao responder aos quesitos formulados pelo apelante, restou enfatizado no 
laudo: 
"1º) Há nos autos alguma decisão do Conselho Monetário Nacional onde se identifiquem 
a assinatura do Relator, do Presidente do mesmo Conselho e dos demais membros desse 
colegiado, participantes do julgamento? 
RESP. Não. 
2º) Foi anexada ao processo, no original ou em documento autenticado, cópia da ata dos 
trabalhos do Conselho Monetário Nacional onde conste a designação do Relator para 
proferir voto no recurso de interesse do Dr. José Saraiva Pedrosa? 
RESP. Não. O documento anexado ao processo, fls. 1.196, cópia xerox, sem 
autenticação ou timbre do Conselho Monetário Nacional, é a continuação de uma ata 
datada de 14.09.1983, referindo que 'o conselho aprovou o voto', relativo a vários 
inquéritos administrativos, dentre os quais, aquele de interesse do Dr. José Saraiva 
Pedrosa". 
Entendo, analisando o contexto probatório, que o inquérito administrativo foi apreciado em 
grau de recurso na instância administrativa, como consta do documento de fls. 1196 (408ª 
Ata, de 14.09.83), inclusive como assevera a comunicação do Banco Central, fls. 1189, 
consistente no Ofício PRESI-1406/83. 
A presunção de legitimidade do ato administrativo, ao meu sentir, não foi ilidida. 
Doutra parte, esclareceu o laudo às fls. 1.239: 
"3º) O suposto voto foi lavrado em papel timbrado da Comissão de Valores Mobiliários e 
quem proferiu dito voto é a mesma pessoa que outorgou a procuração, anexada ao 
processo respectivo?  
RESP. Sim. Após exames e cotejos grafoscópicos realizados entre assinaturas apostas 
no instrumento procuratório, fls. 05, anexado ao processo de execução fiscal e relatório, 
fls. 1.190, em apenso aos autos de embargos à execução, o perito concluiu que trata-se 
da mesma pessoa, Sr. Herculano Borges da Fonseca. Outrossim, constata-se que o voto 
foi lavrado em papel timbrado da CVM-Comissão de Valores Mobiliários 
4º) O Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, senhor Alexandre Borges, é 
apresentado como a mesma pessoa que teria proferido o suposto voto no Conselho 
Monetário Nacional? 
RESP. Identifica-se nos autos o Presidente da Comissão de Valores Mobiliários como 
sendo o Sr. Herculano Borges da Fonseca; e pela identificação da assinatura grafada na 
procuração, fls. 05, e relatório, fls. 1.190, trata-se da mesma pessoa que assinou o 
relatório como conselheiro".  
A indignação do apelante quanto à participação do Presidente da CVM no julgamento do 
CMN não tem razão de ser, uma vez que, além de competir a esta autoridade o 
encaminhamento do recurso à Instância Superior, como sói acontecer também nos 
Tribunais do País, também integra o Conselho, como se verifica do Decreto nº 83.323, de 
11.04.79, que dispõe sobre a composição do CMN à época, in verbis: 
"Art. 1º. O Conselho Monetário Nacional será integrado pelos seguintes membros: 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
XII - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários;" 
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Por sua vez, a Lei nº 6.385/76, que criou a CVM, já previa: 
"Art. 6º. Omissis 
§ 2º. O Presidente da Comissão terá assento no Conselho Monetário Nacional com direito 
a voto". 
As regras relativas ao julgamento pela Segunda Instância administrativa decorrem da 
Resolução nº 454, de 16.11.77, do Ministério da Fazenda, que dispõe: 
"Art. 16. Em 2ª Instância, julgará o Conselho Monetário Nacional o processo, em grau de 
recurso. 
Parágrafo único. Nesta Instância cabe, ainda, a produção de provas documentais 
suplementares. 
Art. 17. A decisão proferida no recurso conterá somente os fundamentos de seu 
provimento ou não. De seu inteiro teor, será o recorrente intimado, por escrito, 
encerrando-se o processo definitivamente". 
A motivação da decisão administrativa, como se observa dos autos, decorre do próprio 
inquérito. O fato de o Conselho referendar a decisão da CVM, não implica em dizer que 
esta decisão é desfundamentada, ainda mais quando o faz com lastro em voto do 
Presidente da CVM, também Conselheiro com direito a voto. 
Não vejo, por outro lado, a necessidade de papel timbrado para emprestar foro de 
legitimidade às decisões ou atas do Conselho, mesmo porque, como a própria perita 
asseverou, o documento relativo ao julgamento é continuação de uma ata (a 408ª), em 
que foram apreciados vários inquéritos, onde constam rubricas dos membros do CMN. 
Entendo, pois, que o direito de defesa foi amplamente exercido. 
Isto posto, rechaço, também, esta preliminar. 
Examino o mérito. 
Não se discute nesse processo acerca da emissão das ações, pois este é um fato 
pacífico, reconhecido pelo próprio embargante (fls. 11).  
A matéria de mérito propriamente dita, segundo o apelante, está circunscrita em saber se 
havia ou não necessidade do prévio registro de ações na CVM para emissão no mercado 
mobiliário. 
Sustenta o apelante, citando o Decreto nº 1.338, de 23.07.74, que as empresas situadas 
no Nordeste, na área da SUDENE, poderiam emitir ações ao público. 
Penso, contudo, que o deslinde da questão sob exame não passa por essa discussão.  
É que o Inquérito da CVM de nº 17/80 foi instaurado contra o apelante pelo fato de, na 
qualidade de Diretor, em janeiro de 77, não haver efetuado o registro do aumento do 
capital subscrito da sociedade POLICOR-Indústria de Tinta Hidrossolúvel S/A e também 
pela apresentação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 1976 
sem que tenham sido auditadas. 
Daí, a imposição da multa, de acordo com o art. 11 da Lei nº 6.385/76, em quantia 
equivalente a 300 (trezentas) ORTNs.  
Como se verifica, a multa decorreu da infringência ao art. 45, § 4º, da Lei nº 4.728/65, e 
art. 177, § 3º, da Lei º 6.404/76, respectivamente, in verbis: 
"Dentro de 30 (trinta) dias de cada emissão de ações do capital autorizado, a Diretoria da 
sociedade registrará o aumento do capital subscrito, mediante requerimento ao Registro 
do Comércio".  
"As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas 
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, e serão obrigatoriamente auditadas por 
auditores independentes registrados na mesma comissão". 
Não tendo o apelante demonstrado que não violou tais dispositivos legais, conforme foi 
exaustivamente apurado no inquérito administrativo (item 73, fls. 607, 1120/1123 e 
1.133/1.135), a decisão proferida naquele procedimento, de natureza eminentemente 
administrativa, não pode ser alterada pelo Judiciário, sob nova valoração, mormente 
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quando se sabe que a apreciação dos atos administrativos no âmbito do Judiciário cinge-
se ao exame da legalidade do ato. 
A propósito, preleciona o saudoso Hely Lopes Meirelles, in verbis: 
"Certo é que o Judiciário não poderá substituir a Administração em pronunciamentos que 
lhe são privativos, mas dizer se ela agiu com observância da lei, dentro da sua 
competência, é função específica da Justiça Comum, e por isso mesmo poderá ser 
exercida em relação a qualquer ato do Poder Público, ainda que praticado no uso da 
faculdade discricionária, ou com fundamento político, ou mesmo no recesso das câmaras 
legislativas como seus interna corporis. 
Quaisquer que sejam a procedência, a natureza e o objeto do ato, desde que traga em si 
a possibilidade de lesão a direito individual ou ao patrimônio público, ficará sujeito a 
apreciação judicial, exatamente para que a Justiça diga se foi ou não praticado com 
fidelidade à lei e se ofendeu direitos do indivíduo ou interesse da coletividade". (In Direito 
Administrativo, Malheiros editores, 18ª ed., ano 1993, p. 191/192). 
Como foi analisado, não restou comprovada qualquer ilegalidade na condução do 
inquérito que apurou a responsabilidade do apelante, exaurido o direito de defesa, 
adequando-se o ato à norma legal. 
Isto posto, cumpre finalmente aduzir que a presunção de certeza e liquidez da Certidão da 
Dívida Ativa não foi ilidida por prova inequívoca a descaracterizá-la, mantida, destarte, a 
sua natureza executória. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 60.120-PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. LUIZ ANTÔNIO MAGALHÃES E OUTROS (APTE.) E  

LÚCIA MARIA DE FREITAS CHAVES E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Processual Civil e Tributário. Bens vinculados à cédula de crédito industrial. 
Impenhorabilidade. 
I - Inadmissível a prevalência da impenhorabilidade dos bens vinculados à cédula de 
crédito industrial, ante o privilégio do crédito tributário. Exegese do art. 57 do Decreto-lei 
nº 413/69 e art. 184 do Código Tributário Nacional. 
II - Ainda que se tratasse de impenhorabilidade absoluta, a mesma não é oponível contra 
a Fazenda Pública, em face do princípio da hierarquia das leis. 
III - Precedentes. 
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 no voto do Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Recife, 26 de setembro de 1996 (data do julgamento). 
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JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O caso é de embargos de terceiro opostos pelo 
Banco do Brasil S/A na Ação de Execução de nº 00.9642-3 ajuizada pelo INSS - Instituto 
Nacional do Seguro Social contra a Leonex do Brasil S/A. 
Alega o embargante, em suma, que: a) tomou conhecimento, por meio de edital de leilão 
publicado no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, da praça de área de terra de três 
hectares, localizada no Município de Moreno, Km 35,5 da BR 232, e todos os prédios nela 
compreendidos, pertencente à executada; b) ditos bens encontram-se hipotecados ao 
Banco, através de Cédula de Crédito Industrial nº EIC-76/51, sob o número de ordem 43, 
do livro 03, em 07.06.76; c) a doutrina e a jurisprudência têm se manifestado no sentido 
da impenhorabilidade de bens integrantes de garantia pignoratícia e hipotecária oriunda 
das cédulas de crédito industrial; d) neste prisma, dispõe o art. 57 do Decreto-lei nº 
413/69.  
Pugna pelo deferimento liminar dos embargos para o fim de declarar insubsistente a 
penhora dos bens questionados, julgando, ao final, pela sua procedência, com a 
desconstituição da penhora efetivada. 
O INSS - Instituto Nacional do Seguro Social apresentou impugnação, argumentando, em 
síntese, que: a) detém o privilégio fiscal instituído no art. 184 do CTN, que não se 
encontra revogado pelo art. 57 do Decreto-lei 413/69; b) as regras decorrentes do art. 30 
da Lei nº 6.830/80 deram maior amplitude ao privilégio estabelecido pelo CTN. 
O MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco julgou improcedentes 
os embargos, "por não ter o autor crédito privilegiado sobre o embargado" (fls. 32/35). 
Condenou, ainda, o embargante no pagamento das custas processuais e honorários 
advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. 
Inconformado, apela o autor, renovando as razões expostas na inicial, aduzindo, ainda, 
que o art. 186 do CTN é inconstitucional, além do que houve manifesta negativa de 
vigência ao art. 648 do CPC. Trouxe à colação decisões da Egrégia Segunda Turma do 
STF, das Egrégias Terceira e Quarta Turma do STJ, em prol do seu direito. Culminou com 
o pedido de reforma do decisum e conseqüente procedência do pedido inicial. 
Contra-razões oferecidas pela autarquia previdenciária, contrapondo-se aos argumentos 
do apelante com a menção de decisões de tribunais do País e excertos doutrinários. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A questão a ser deslindada nestes autos 
reside, em síntese, em delimitar o alcance do privilégio do crédito fiscal ante o direito real 
de garantia decorrente da emissão de cédulas de crédito industrial. 
Como se sabe, somente a impenhorabilidade absoluta, isto é, a decorrente de lei, 
prevalece contra o crédito tributário, como, por exemplo, a do art. 649 do Código de 
Processo Civil.  
A propósito, preleciona o em. tributarista Hugo Machado: 
"Impenhorabilidade é a qualidade daquilo que não pode ser penhorado. Pode resultar da 
lei ou da vontade. Se resulta da vontade, é inoperante, em face do credor tributário. 
Prevalecerá, porém, se resulta da lei. O fundamento da distinção é evidente: respeitar a 
impenhorabilidade legal, mas evitar que os interessados, por simples ato de vontade, 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

retirem seus bens do alcance do credor tributário". (In Curso de Direito Tributário, p. 151, 
ed. Forense, 5ª ed., ano 1992). 
Dispõe o art. 57 do Decreto-lei nº 413/69, verbis: 
"Os bens vinculados à cédula de crédito industrial não serão penhorados ou seqüestrados 
por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestante de garantia real, cumprindo a 
qualquer deles comunicar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, 
ou a que a determinar, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua 
omissão". 
Poder-se-ia sustentar que o preceptivo legal sobremencionado cuida de 
impenhorabilidade legal absoluta, o que afastaria o privilégio do crédito fiscal. 
A regra do art. 57 do Decreto-lei nº 413/69 não tem prevalência, mesmo porque o Código 
Tributário é uma lei complementar, hierarquicamente superior ao decreto-lei. 
Com efeito, dispõe o CTN: 
"Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for a natureza ou o tempo 
da constituição deste, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho". 
A seu turno, estabelece o art. 4º, § 4º, da Lei nº 6.830, de 22.09.80: 
"Aplica-se à Dívida Ativa da Fazenda Pública de natureza não tributária o disposto nos 
arts. 186 e 188 a 192 do Código Tributário Nacional". 
A propósito, a jurisprudência vem perfilhando no sentido da prevalência do crédito 
tributário, conforme se vê das ementas dos julgados a seguir transcritas: 
"Processual Civil e Tributário. Arrematação. Preferência do crédito tributário. Preço vil. 
- Inadmissível discutir-se, em embargos à arrematação, matéria que devia ter sido 
suscitada em embargos à execução.  
- Notificado o credor com garantia real dos termos da execução fiscal, e não tendo 
manifestado qualquer interesse, operou-se a extinção daquela garantia. É o que se 
conclui de julgado do STF (RTJ 97/817). 
- A impenhorabilidade de bens vinculados à cédula de crédito industrial (Decreto-lei 
413/67, arts. 57 e 59) não é oponível ao Fisco, seja por ser de natureza contratual, seja 
pela prevalência dos arts. 184 e 186 do CTN. 
- Não se considera preço vil aquele que é suficiente para o pagamento de parte razoável 
do crédito exeqüendo. 
- Apelação da União não conhecida. 
- Apelação do Banco do Brasil improvida e remessa provida". 
(TRF 5ª Região, 1ª Turma, AC nº 24.966-PE, Juiz Hugo Machado, unânime, em 18.02.94) 
"Execução Fiscal. Bens vinculados à cédula de crédito industrial. Impenhorabilidade.  
- Não prevalece contra a Fazenda Pública a impenhorabilidade de bens objeto de cédula 
de crédito industrial, consoante alude o art. 57 do Decreto-lei 413/69. 
- Apelo improvido". 
(TRF 5ª Região, 1ª Turma, AC nº 47.858-PE, Rel. Juiz Vladimir Carvalho - substituto -, 
unânime, em 18.10.94). 
"I - Embargos de terceiro. Reclamação trabalhista. Penhora de bens. Reserva de 
impenhorabilidade discriminada no art. 57 do Decreto-lei nº 413/69. Prevalência dos 
créditos trabalhistas e tributários em face do privilégio estatuído nos arts. 184 e 186 do 
CTN. Mesmo que tivesse caráter absoluto a impenhorabilidade do art. 57 do Decreto-lei 
413, de reconhecer-se sua inutilidade, tendo em conta a hierarquia dos diplomas que 
regem a matéria. O CTN é lei complementar, enquanto que o diploma que gerou a 
impenhorabilidade dos bens afetados às cédulas industriais é um simples decreto-lei. 
II - Apelação provida. Reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos de 
terceiro, mantendo a subsistência da penhora". 
(TRF 2ª Região, 1ª Turma, AC nº 17.560-RJ, Juiz Frederico Gueiros, unânime, em 
27.09.93). 
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No mesmo sentido: REsp nº 39.800-2/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, STJ, 1ª 
Turma, unânime, julg. em 24.08.94; REsp nº 9328-0/PE, Rel. Min. Américo Luz, STJ, 2ª 
Turma, unânime, julg. 21.09.94. 
Com estas considerações, nego provimento à apelação para manter a sentença a quo, 
pelos seus bem apresentados fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 62.686-CE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelantes:  SUL AMÉRICA - CIA. NACIONAL DE SEGUROS E EMPRESA BRASILEIRA 

DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA-INFRAERO 
Apelada:  LEONORA CIDRACK DO VALE MENEZES 
Advogados:  DRS. WELTON COELHO CYSNE E AIRTON RODRIGUES CHAVES E 

OUTROS (APTES.) E MANUEL ALBUQUERQUE NETO (APDA). 
 

EMENTA 
Administrativo. Pedido de indenização. Acidente em canaleta de esgoto em pista de 
aeroporto administrado pela INFRAERO. Responsabilidade objetiva. Dever de indenizar. 
1. Demonstrados o nexo causal e o dano, impõe-se à Administração Pública o dever de 
indenizar. Exegese do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 
2. Responsabilidade civil decorrente do dever do órgão público de conservar o pátio de 
manobras do aeroporto, inclusive sinalizando a pista devidamente, a fim de evitar 
acidentes. A isenção só seria possível se ficasse comprovado que a vítima agiu com 
culpa ou dolo. 
3. Incabimento de indenização por dano moral à míngua de referencial para tanto. 
4. Quantum indenizatório limitado aos gastos efetivamente despendidos pela autora em 
decorrência do acidente. 
5. Ressarcimento da verba condenatória por parte da empresa seguradora até o limite do 
contrato de seguro. 
6. Apelações parcialmente providas, vencido o Relator apenas no que tange à 
condenação por danos morais, que a Egrégia Turma, por maioria, entendia como cabível. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, dar parcial provimento às apelações, 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, 14 de novembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente, em exercício, e Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Leonora Cidrack do Vale Menezes promoveu ação 
ordinária contra a INFRAERO - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária, a fim 
de que lhe fosse paga indenização em face de acidente ocorrido no pátio de manobras do 
Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza-CE, quando a autora se dirigia para embarcar na 
aeronave. 
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Ao contestar a ação, a ré denunciou à lide a Viação Aérea Riograndense S/A - VARIG, 
que seria, ao seu entender, a responsável pela segurança do passageiro, além da Sul 
América - Companhia Nacional de Seguros, em face de apólice de seguros mantida entre 
a ré e esta litisdenunciada. No mérito, sustentou não ter qualquer culpa pelo acidente, 
pugnando pela improcedência da ação. 
Houve impugnação (fls. 55/58). 
Porque citadas, a Sul América - Companhia Nacional de Seguros e a Viação Aérea 
Riograndense S/A apresentaram contestações (fls. 80/92 e 94/98), que também foram 
impugnadas pela autora.  
O MM. Juiz da 1ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, excluindo a VARIG da relação 
processual por ilegitimidade passiva ad causam, julgou a ação procedente, condenando a 
INFRAERO a pagar à autora a quantia de CR$500.000.000,00 (quinhentos milhões de 
cruzeiros) a título de indenização pelos prejuízos sofridos. Condenou, ainda, a ré ao 
ressarcimento das custas processuais e em honorários advocatícios arbitrados em 10% 
(dez por cento) sobre o valor da condenação. 
Por fim, julgou procedente o pedido da litisdenunciante INFRAERO contra a 
litisdenunciada Sul América - Companhia Nacional de Seguros "para o fim de ressarcir 
àquela, com correção monetária e juros, o valor pago a Leonora Cidrack do Vale Menezes 
a título de indenização, bem como o valor pago a título de ressarcimento das custas 
processuais e o do pago a título de honorários advocatícios, observando, evidentemente, 
os limites estabelecidos no contrato de seguro existente entre as mesmas" (fls. 116). 
Inconformada, apela a litisdenunciada Sul América - Companhia Nacional de Seguros, 
alegando, em preliminar, o cerceamento do direito de defesa, em face da existência de 
matéria fática a ser esclarecida e ter a apelante requerido a produção de provas. Aduz, 
ainda, que houve agressão ao art. 93, IX, e 5º, LV, da Constituição, bem como ao art. 330, 
I, do CPC. Reitera, inclusive para fins de prequestionamento, todos os termos da 
contestação apresentada e também da defesa da ré litisdenunciante INFRAERO. No 
mérito, afasta a sua responsabilidade em relação ao dano. 
Também recorre a ré INFRAERO, sustentando, em suma, que o decisum não fez 
"nenhuma referência a que provas louvou-se o Julgador de Primeira Instância para 
condenar a apelante, chegando ao absurdo de decretar condenação em valor diverso 
daquele que efetivamente teria resultado do dano acontecido". 
Em aditamento ao recurso, a ré pugna pela reforma da sentença, por não ter o Magistrado 
fixado nenhum parâmetro para atribuir o quantum indenizatório. 
Oferecidas contra-razões. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A Sra. Leonora Cidrack do Vale Menezes, 
autora da presente ação de indenização, sofreu uma fratura no pé direito, além de uma 
torção no pé esquerdo, quando escorregou numa canaleta do esgoto, no Aeroporto Pinto 
Martins, na cidade de Fortaleza, no momento em que se dirigia, em companhia de seu 
marido e de uma filha, para embarcar em um avião da empresa VARIG, com destino à 
cidade de Miami, nos Estados Unidos, onde pretendia passar quinze dias de férias. 
A autora, embora acidentada, foi transportada em uma cadeira de rodas à aeronave, 
viajando, em seguida, para Miami, onde, ao chegar, foi conduzida ao Hospital Batista de 
Miami, onde foi atendida pelo seu Departamento de Emergências, submetendo-se, assim, 
ao devido tratamento. 
A ação em referência foi movida contra a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura 
Aeroportuária - INFRAERO que, na sua contestação, denunciou à lide a Viação Aérea 
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Riograndense S/A - VARIG e a Sul América - Companhia Nacional de Seguros. 
Desta forma, a ação em comento foi contestada não só pela INFRAERO, como também 
pelas denunciadas. Observa-se, assim, das peças contestatórias, que nenhuma das 
contestantes, ora recorrentes, negou a ocorrência do acidente sofrido pela autora. 
O MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, Dr. Abdias Patrício Oliveira, 
sem determinar qualquer outra produção de prova, proferiu sentença, acolhendo a 
preliminar invocada pela VARIG, na sua contestação, para excluir esta da relação jurídica 
e decretar, em seu favor, a extinção do processo. Julgou, por outro lado, procedente a 
ação, para condenar a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO 
ao pagamento da importância de CR$500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros), 
padrão monetário então vigente, acrescida da correção monetária e juros de mora, a partir 
da data do acidente (05.01.93), bem assim ao ressarcimento das custas processuais e da 
verba honorária, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 
Deixou, ainda, claro, no mesmo decisum, que a empresa Sul América - Companhia 
Nacional de Seguros, como seguradora da INFRAERO, era responsável no ressarcimento 
que viesse a ser pago, em razão da indenização à autora, nos limites estabelecidos no 
contrato de seguro. 
Inconformadas com os termos da sentença proferida, apelaram a Sul América - 
Companhia Nacional de Seguros e a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - 
INFRAERO. 
A Sul América - Companhia Nacional de Seguros, nas suas razões de apelação, alegou 
que o MM. Juiz, prolator da sentença recorrida, ao proferir o julgamento antecipado da 
lide, havia infringido o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Assim, segundo a 
apelante, "havia matéria de prova a ser esclarecida na audiência", não tendo, contudo, o 
MM. Juiz a quo considerado este fato, deixando de atender ao pleito da autora no sentido 
de propiciar a produção da prova indicada. No entender, pois, da recorrente, para que 
houvesse o indeferimento da produção da prova, havia necessidade de que o Juiz 
sentenciante fundamentasse a sua decisão, de modo que, assim não procedendo, havia 
infringido o princípio do contraditório e bem assim o artigo 330, inciso I, do Código de 
Processo Civil. 
A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO, por sua vez, também 
adotou a mesma linha de entendimento da empresa Sul América, argüindo, também, o 
cerceamento de defesa por parte do Julgador, à míngua da determinação da produção da 
prova, ao julgar antecipadamente a lide.  
Observo das contestações apresentadas pelas recorrentes que a empresa INFRAERO, 
na sua resposta, apenas protestou por todos os meios de provas admitidos em direito, 
enquanto que a Sul América - Companhia Nacional de Seguros, não só protestou, como 
também requereu a produção de provas. 
Theotonio Negrão, no seu prestigiado Código de Processo Civil e Legislação Processual 
em Vigor (26ª ed.), arrola precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 
"existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da 
causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação ao princípio do contraditório, 
constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal (STJ 
- 4ª Turma, REsp 7.000-AL, Rel. Min. Sávio de Figueiredo, j. 21.08.91, deram provimento, 
v.u., DJU 30.09.91, p. 13.489, 1ª col., em.)". 
Na mesma esteira deste entendimento é a seguinte decisão: "Evidenciando-se a 
necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que 
genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado 
exatamente na falta de prova do alegado na inicial". 
(STJ - 3ª Turma, REsp 7.267-RS, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 20.03.91, deram 
provimento, v.u., DJU 08.04.91, p. 3.887, 2ª col. em.). (Obr. cit. p. 296). 
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Como se vê, apesar de se tratar de questão de mérito, não só de direito, como de fato, 
não havia necessidade de produzir prova em audiência desde que os fatos já se 
encontravam devidamente esclarecidos nos autos, pela prova documental que foi 
apresentada. Penso, assim, que, na espécie, foi possível às partes contestantes 
examinarem toda a matéria de fato e apresentar as suas respostas, independente da 
produção de prova em audiência, não se vislumbrando, portanto, o alegado cerceamento 
de defesa. 
Rejeito, pelas razões ora expendidas, a invocada preliminar, passando a analisar o mérito 
dos recursos interpostos. 
Destaco da sentença recorrida a parte em que o MM. Juiz sentenciante fundamentou o 
seu decisum: 
"A despesa total da autora no Hospital Batista de Miami foi de US$1.084,00, consoante 
provam os documentos constantes dos autos, cuja tradução se encontra no documento 
de fls. 67/68. Pagou, ainda, de seguro, US$85,00, como prova o documento de fls. 15/16 
dos autos. E, assim, seu prejuízo, em decorrência do acidente supra, passou para 
US$l.l69,00. 
Com a passagem Fortaleza/Miami/Fortaleza, a autora e seu marido pagaram à empresa 
Mundialtur - Turismo e Viagens Ltda. US$4.337,00, como prova o documento de fls. 18. 
Então, o prejuízo passou a totalizar UR$5.506,00, de acordo com os documentos 
acostados aos autos. 
Além do prejuízo material, entendo ter havido dano moral. A autora economizou durante 
muito tempo para ter de realizar o seu sonho de conhecer Miami. Não é justo que se 
reduza tal sonho a dores e vexames de estar, a cada momento, precisando a autora de 
alguém para se locomover. Para mim, considero pouca qualquer importância para 
compensar tal vexame, principalmente no caso da autora, que se encontrava em terra 
estranha. 
Assim, não resta dúvida de que houve, no caso, danos morais e materiais, que devem ser 
reparados pelos responsáveis pela integridade moral e física da autora durante o trajeto 
Fortaleza/Miami/Fortaleza. 
A INFRAERO diz em sua contestação que não é a responsável pelo acidente que 
estragou a viagem da autora. Diz, ainda, que mantém as dependências aeroportuárias em 
condições de uso seguro pelos passageiros. 
Ora, se a referida empresa tem a obrigação de manter em condições de uso seguro pelos 
passageiros as dependências do Aeroporto Pinto Martins, nesta Capital, não resta dúvida 
de que é responsável pelo acidente ocorrido no dia 05.01.93, nesse Aeroporto, no trajeto 
Sala VIP - aeronave VARIG, causando na autora fratura no pé direito e torção no pé 
esquerdo. Não se justifica que a aludida empresa, prestadora de um serviço público, 
mantivesse aberto, como prova a foto de fls. 09 dos autos, um buraco, no trajeto 
supracitado, sem qualquer aviso aos passageiros. Por isso, deve responder, nos termos 
do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pelos danos causados à autora. E, como 
mantém contrato de seguro com a Sul América - Companhia Nacional de Seguro, para 
indenização de danos causados a terceiro, deve esta ressarcir-lhe a quantia que vier a 
pagar à autora a título de indenização, observando, no ressarcimento, os limites 
estabelecidos no contrato de seguro" (fls. 114 a 115). 
A empresa Sul América - Companhia Nacional de Seguros, que segue a mesma linha de 
defesa da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária, reiterando, inclusive, os 
termos de sua contestação, procurou transferir a responsabilidade da indenização em 
razão do dano para a empresa transportadora, no caso, a empresa VARIG, que foi 
excluída da relação jurídica pelo douto prolator da sentença ora recorrida. 
Tenho que é correta a afirmativa de que a execução do contrato de transporte aéreo de 
passageiro compreende as operações de embarque e desembarque, sendo, ainda, 
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considerado como embarque o momento em que o passageiro transpõe o limite da área 
destinada ao público em geral e entra na respectiva aeronave, abrangendo, inclusive, o 
percurso feito a pé. Por outro lado, é também certo que o transportador responde pelo 
dano causado ao passageiro durante a execução do contrato de transporte aéreo, no 
curso das operações de embarque e desembarque, como se depreende dos artigos 233 e 
256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565, de 19.12.86). 
Acontece que a Lei nº 5.862, de 12.12.72, que autorizou o Poder Executivo a constituir a 
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO, estabeleceu, no seu 
artigo 2º, os seus objetivos, quais sejam: implantar, administrar, operar e explorar 
industrial e comercialmente a infra-estrutura aeroportuária que lhe for atribuída pelo 
Ministério da Aeronáutica. 
Como se constata, cabe à INFRAERO administrar, operar e explorar comercialmente a 
estrutura aeroportuária. 
Desta forma, impõe-se que a mencionada empresa mantenha em boas condições de uso 
as instalações do aeroporto, pelo qual é responsável, evitando, assim, a ocorrência de 
danos que porventura possam ser causados aos seus usuários. Não há dúvida, portanto, 
que a responsabilidade pelo dano causado à autora deve ser imputada à INFRAERO, por 
ter agido por negligência quando deixou de consertar um buraco existente na canaleta do 
esgoto, justamente no local onde transitavam os passageiros em demanda das aeronaves 
estacionadas no seu pátio, dando margem, assim, à ocorrência do acidente de que dá 
notícia estes autos. 
Apesar de concordar que a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - 
INFRAERO está obrigada ao pagamento da indenização pelos danos que sofreu a autora 
no acidente ocorrido no Aeroporto de Fortaleza, penso que a indenização deva se limitar 
ao que, efetivamente, despendeu a autora com o acidente em causa. Não vejo, assim, 
como possa ser responsável a empresa administradora do aeroporto pelo pagamento do 
valor da passagem do marido e da filha da autora, desde que estes nenhum dano 
sofreram. Por outro lado, não me parece que seja passível de indenização o alegado 
dano moral. Ressalte-se que, na hipótese, poderia muito bem a autora deixar de viajar no 
mesmo dia do acidente, reservando-se para outra oportunidade, após o seu completo 
restabelecimento. Não era admissível, ao meu ver, estabelecer-se um valor de 
indenização, relativo ao dano moral, sem qualquer referencial, considerando pouca 
qualquer importância que porventura fosse paga à autora a título de indenização, como 
entendeu o douto prolator da sentença ora recorrida. 
Desta forma, deverão ser considerados para efeito de indenização os valores 
efetivamente despendidos pela autora por ocasião do seu tratamento nos Estados Unidos 
e que estão comprovados nos autos, incluindo, também, o valor da passagem de ida e 
volta ao exterior. 
Com estas considerações, desacolho a preliminar constante das razões de apelação e, no 
mérito, dou parcial provimento aos mencionados recursos para condenar a ré, Empresa 
Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO, ao pagamento da indenização, 
nos termos supramencionados, mantendo-se os demais termos da sentença.  
É, pois, como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 63.501-PE 

Relator: JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO 
Apelante: CARLOS TADEU MAGALHÃES BURIL 
Apelada: UNIÃO FEDERAL (INAMPS) 
Advogados: DRS. NAIR LEONE E OUTROS (APTE.) E  
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MARCOS ANTONIO CAVALCANTI SANTOS E OUTROS (APDA.)  
 

EMENTA 
Processual Civil. Inviabilidade do pedido de tutela cautelar se já denegada a postulação 
deduzida na ação principal. 
1. Sendo a tutela cautelar medida de asseguramento da eficácia e utilidade do provimento 
a ser proferido na lide-matriz, descabe a sua concessão se esta já está decidida e trânsita 
em julgado a sentença correspondente. 
2. Recurso desprovido de objeto. 
 

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, julgar prejudicada a 
apelação, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 17 de outubro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO: 
1. Cuida-se de apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação cautelar 
proposta contra o INAMPS, na qual o autor pretendia permanecer no cargo de médico da 
instituição, sustando-se processo administrativo que visava a sua exoneração, até que se 
concluísse a ação ordinária na qual sustentava que a relação laboral com a TELPE não 
gerava situação acumulativa, daí poder exercer ao mesmo tempo os cargos de médico do 
INAMPS, da TELPE e da Fundação de Ensino Superior de Pernambuco.  
2. O pleito principal foi indeferido à míngua de pagamento das custas respectivas e a 
sentença transitou em julgado (fls. 95/97). 
3. É o que havia de relevante para relatar. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO (Relator): 
1. Como se vê às fls. 95/97 dos autos, o pedido formulado pelo autor na lide-matriz já foi 
indeferido por sentença que transitou em julgado. 
2. Sendo a tutela cautelar medida de asseguramento da eficácia e utilidade do provimento 
a ser proferido na lide-matriz, descabe a sua concessão se esta já está decidida e trânsita 
em julgado a sentença correspondente.  
3. Recurso desprovido de objeto.  
4. É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 76.460-CE  

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS-DNOCS 
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Apelado: LUSBENE CAVALVANTE JÚNIOR 
Advogados: DRS. MARILVA MOREIRA NUNES E OUTROS (APTE.) E  

WILMA MARTINS VIANA E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Administrativo. Desvio de função devido a circunstâncias emergenciais e transitórias. Lei 
8.112/90, art. 117, XVII. Constituição Federal, art. 37, II. 
- A necessidade de serviço tipifica uma situação transitória, caso em que pode o servidor 
ser convocado a exercer atribuições diversas e estranhas ao cargo em que foi investido. 
- O servidor não pode passar a ocupar cargo público de carreira, para o qual não foi 
selecionado através de concurso público. 
- Apelação provida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
maioria, dar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 07 de novembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Lusbene Cavalcante Júnior propôs ação ordinária 
contra o DNOCS - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, objetivando a 
percepção de vantagens salariais, incluindo atrasados, em virtude de desvio do exercício 
de sua função de agente de cinefotografia e microfilmagem para a prestação de serviços 
atinentes à advocacia. 
O MM. Juiz singular julgou procedentes os pedidos, reconhecendo o desvio funcional e 
condenando a autarquia ao pagamento das diferenças entre os cargos citados. 
Irresignado, apelou o réu. Alega, preliminarmente, não haver o fumus boni juris no que diz 
respeito ao recebimento de verbas salariais em atraso, sustentando, por outro lado, 
inexistir o periculum in mora pela ausência de comprovação por parte do setor de que a 
falta do recebimento das diferenças salariais em tela acarretaria iminentes dificuldades 
financeiras. 
Apresentadas as contra-razões, subiram os autos. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Na sua peça recursal, a autarquia, 
equivocadamente, insurge-se alegando inexistência dos requisitos do fumus boni juris e 
periculum in mora. Não há que se indagar acerca da presença de tais requisitos em feitos 
ordinários, cuja incidência ou não deverá ser analisada em ações de natureza cautelar. 
Quanto ao mérito da lide, entendo que a Súmula 223 do TFR reporta-se a matéria 
trabalhista, não se aplicando às normas administrativas, sobretudo após a superveniência 
da atual Carta Magna. 
O art. 117, inciso XVII, da Lei 8.112/90, preceitua: 
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"Art 117. Ao servidor é proibido: 
(...) 
XVII - cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em 
situações de emergência e transitórias; (...)". 
Ocorre que foi delegada competência ao autor para exercer atividade diferente daquela 
em que foi investido, em virtude de uma situação de necessidade temporária do serviço, a 
ausência de funcionários para desempenho de tal função. 
A variação do serviço não caracterizou um desvio de função de forma efetiva, mas foi um 
caso de necessidade passageira. 
A regra vigente no ordenamento jurídico pátrio em matéria de investidura em cargo 
público é a realização de concurso público, ínsita no inciso II do art. 37 da Magna Carta: 
"Art. 37. (...) 
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em 
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração". 
O reconhecimento da tese sustentada nos autos implica em negar vigência ao texto 
constitucional, ao permitir a utilização de expedientes criados pela burocracia para 
contornar a exigência de concurso para provimento de cargo público. 
Acatar o pleito do autor, ora apelado, acarreta a criação de uma exceção não prevista no 
texto constitucional ao princípio do concurso público e, conseqüentemente, a supressão 
da vontade do poder constituinte originário. 
A Administração Pública encontra no princípio da legalidade um de seus pilares de 
sustentação. O fato de o servidor exercer momentaneamente atribuição diversa da 
prevista em seu cargo, não decorre qualquer conseqüência para a Administração Pública, 
que se submete apenas aos ditames traçados na Lex Mater. 
Destarte, não reconheço o direito do autor às diferenças remuneratórias por ele 
pleiteadas. A função que lhe cabe em virtude de classificação em concurso público não 
alcança a remuneração de procurador autárquico. 
Isto posto, dou provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 80.835-PE 

Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelado: EDVALDO JOSÉ DE ARRUDA 
Advogados: DRS. ROSA ALICE NOVAES FERRAZ E OUTROS (APTE.) E  

MARIA CRISTINA DA SILVA (APDO.) 
 

EMENTA 
Previdenciário e Processual Civil. Pedido deficientemente formulado. Decisão extra petita. 
Inocorrência. Aposentadoria por idade. Interrupção no pagamento das contribuições. 
Preenchimento dos requisitos legais de idade e prazo de carência. Cabimento. Lei nº 
8.213, de 1991, artigo 48. 
1. Não se considera extra petita a sentença que aprecia pedido que, embora 
deficientemente formulado, enseja a exata compreensão do que se tenciona obter em 
Juízo. 
2. A interrupção no pagamento das contribuições previdenciárias não elide o direito à 
aposentadoria por velhice, uma vez satisfeitos os requisitos legais de idade e 
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cumprimento do prazo de carência (Lei nº 8.213, de 1991, artigo 48). 
3. Não perde a qualidade de segurado da Previdência aquele que interrompe o 
pagamento das contribuições por motivo de percepção do auxílio-doença (Lei citada, 
artigos 15, inciso I, e 18, alínea "e"). 
4. Apelação improvida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acime 
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, 26 de setembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de apelação cível nos autos de ação 
de procedimento sumaríssimo entre as partes acima indicadas. 
O ora apelado objetiva a concessão de aposentadoria por idade, a qual lhe foi 
administrativamente indeferida, sob o argumento de que teria perdido a qualidade de 
segurado, eis que passou mais de 6 (seis) anos sem recolher contribuições 
previdenciárias. 
Sustenta que a concessão da sua aposentadoria encontra amparo no artigo 202, inciso I, 
da Constituição Federal, e na Lei nº 8.213, de 1991, por haver atingido a idade de 65 
(sessenta e cinco) anos. 
Acrescenta que o tempo que passou sem contribuir para a Previdência deveu-se ao fato 
de estar recebendo auxílio-doença, para tratamento de enfermidade, e que, com a 
cessação do referido benefício, voltou a contribuir, na qualidade de autônomo. 
Junta comprovação do recebimento de auxílio-doença e jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça - STJ, no sentido de se admitir a aposentadoria por velhice àquele 
que, mesmo desempregado, completou a quantidade de contribuições exigidas pela lei. 
O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em sua contestação de fls. 26, afirma que o 
autor perdeu a condição de segurado, ao deixar de contribuir regularmente para a 
Previdência. 
Em sentença (fls. 48/50), o perilustre Magistrado a quo julgou procedente o pedido, por 
entender que o autor preencheu os requisitos legais para a concessão da aposentadoria, 
a saber: o alcance da idade de 65 (sessenta e cinco) anos e o cumprimento do prazo de 
carência. 
Observa que, tendo o autor sido acometido de doença incapacitante, faz jus tanto à 
aposentadoria por idade, quanto à aposentadoria por invalidez; todavia, limitando-se o 
pedido àquela, não hesitou em concedê-la.  
Protesta a autarquia apelante (recurso de fls. 53 a 55) pela reforma do r. decisum, 
alegando, em suma: 
a) que o douto Juiz singular julgou extra petita, visto que na petição inicial não consta o 
pedido de concessão da aposentadoria por idade; 
b) que ao autor somente poderia ser concedida a aposentadoria se tivesse o mesmo 
readquirido a condição de segurado, o que se faz mediante o preenchimento das 
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exigências contidas no parágrafo único do artigo 24 da Lei nº 8.213, de 1991. 
Contra-razões - de fls. 59 a 61 - pela manutenção da sentença, considerando que o 
pedido de aposentadoria está implícito na peça exordial, e que o aludido ACÓRDÃOdo 
STJ elide qualquer dúvida a respeito do direito do apelado. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Não prosperam as razões do 
apelante. 
O apelado, nascido em 09 (nove) de fevereiro de 1928, requereu, em 26 (vinte e seis) de 
agosto de 1993, a concessão de aposentadoria por idade, a qual foi indeferida. 
Como justificativa para a denegação do benefício, alegou a autarquia que, à época do 
requerimento, havia o autor-apelado perdido a condição de segurado da Previdência 
Social, visto que datava de mais de 6 (seis) anos o recolhimento da sua última 
contribuição. 
Contra isso insurgiu-se o ora apelado, sustentando haver preenchido todos os requisitos 
para a aposentadoria, tal qual previstos na Lei nº 8.213, de 1991. 
Reconhece haver interrompido, durante certo tempo, o pagamento das contribuições, mas 
afirma que tal deveu-se a uma enfermidade, em virtude da qual passou a perceber 
auxílio-doença. 
Comprova, através do documento de fls. 05, a percepção do mencionado benefício. 
Junta, ainda, ACÓRDÃOdo colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa passo a 
transcrever: 
"I - Previdenciário - Aposentadoria por velhice - Condições de obtenção - Ex-contribuinte 
desempregado ao completar a idade limite (art. 32 da CLPS). 
II - Processual - Fundamento do pedido - Condições de ação - Confusão - Decisão de 
mérito - Reforma - Retorno ao Tribunal a quo. 
1. A aposentadoria por velhice subordina-se ao adimplemento de duas condições: o 
pagamento de sessenta contribuições mensais e a chegado do aposentado, com vida, ao 
limite de idade fixado no art. 32 da Consolidação das Leis da Previdência Social.  
Quem prestou mais de sessenta contribuições mensais e completa sessenta e cinco anos 
tem direito à aposentadoria por velhice - inda que esteja desempregado, sem contribuir 
para a Previdência Social. 
2. ACÓRDÃOque extinguiu o processo, 'sem julgamento de mérito', ao fundamento de 
que o autor não preenche os requisitos da aposentadoria pleiteada. Não se confundem as 
condições da ação com os fundamentos do pedido. Tal decisão, em verdade, apreciou o 
mérito. Ao prover recurso especial, cumpre ao STJ reformar integralmente a decisão a 
quo, sem devolver o processo, para novo julgamento". 
Analisarei, por primeiro, a alegativa de que teria havido julgamento extra petita. 
Ocorre julgamento extra petita quando o juiz, ao apreciar a ação, defere pedido diferente 
do que lhe fora pleiteado na petição inicial. É quando se confere ao autor direito estranho 
ao objeto da lide. 
Se o autor do processo requer A + B e o juiz lhe concede C, estará julgando extra petita, 
ou seja, fora do pedido. 
Não creio seja esta a hipótese do caso em tela. É bem verdade que o autor, na inicial, não 
definiu, com precisão, o objeto de seu pleito. 
Ao formular seu requerimento ao Magistrado, após exposição dos fatos, requereu, tão-
somente, a citação do réu, na pessoa do seu representante legal, e a condenação do 
mesmo nas custas e honorários advocatícios. 
Observo, entretanto, que, da leitura da petição, constata-se, perfeitamente, qual seja o 
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objeto do interesse do autor, ou seja, a obtenção da aposentadoria por idade. 
Após relatar o episódio da cirurgia nos rins, em virtude da qual passou a perceber o 
auxílio-doença, e contar que passara, após a cessação do benefício, a contribuir como 
autônomo, afirma: 
"Que o requerente, ao completar 65 (sessenta e cinco) anos, requereu sua aposentadoria 
por idade, amparado na Lei Maior, em seu art. 202, I, assim como na Lei 8.213/91, que 
disciplina ordinariamente a matéria". 
Percebe-se que, muito embora não haja o autor precisado a delimitação de seu pedido, 
tal se compreende, através da simples leitura da petição inicial. 
Não obstante exija o Código de Processo Civil - CPC, em seu artigo 286, que seja o 
pedido certo e determinado, têm entendido a jurisprudência e a doutrina que tal exigência 
não é absoluta, tendo em vista que o próprio dispositivo elenca algumas exceções à 
regra. 
Confira-se, a respeito, o seguinte julgado (in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil 
e Legislação Processual em Vigor, 27ª edição, Saraiva, p. 261): 
"Não se considera pedido genérico o que, embora deficientemente formulado, permite 
correta compreensão do seu alcance (RJTJESP 95/277). 
Tal é a hipótese versada nos autos. A petição inicial, embora não expresse nitidamente o 
objeto do seu pedido, permite ao Julgador - ou mesmo a um leigo - a sua perfeita 
compreensão. 
Não se pode, evidentemente, considerar como objetos do pedido apenas aqueles 
enumerados no final da petição. 
Há que se fazer uma completa leitura da petição inicial a fim de se compreender o exato 
interesse discutido e de se poder emitir um julgamento pertinente e correto. 
Superado tal obstáculo, passo à apreciação do direito do autor-apelado à aposentadoria 
por idade. 
O direito à obtenção da aposentadoria por idade vem consolidado no artigo 202 e seu 
inciso I da Constitução Federal, os quais dispõem, ad litteram: 
"É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o benefício sobre a média 
dos trinta e seis últimos salários de contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês, e 
comprovada a regularidade dos reajustes dos salários de contribuição de modo a 
preservar seus valores reais e obedecidas as seguintes condições: 
I - aos sessenta e cinco anos de idade, para o homem, e aos sessenta, para a mulher, 
reduzido em cinco anos o limite de idade para os trabalhadores rurais de ambos os sexos 
e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, neste incluídos o 
produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal;..." 
A lei a que se refere o dispositivo constitucional é a de nº 8.213, de 1991, que, em seu 
artigo 48, preconiza: 
"A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida 
nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, ou 60 (sessenta), 
se mulher, reduzidos esses limites para 60 e 55 anos de idade para os trabalhadores 
rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea "a" do inciso I e nos 
incisos IV e VII do artigo 11". 
Da leitura desse cânone, depreende-se que os requisitos legalmente exigidos para a 
concessão da aposentadoria por idade são apenas dois: 
a) o alcance da idade de sessenta e cinco anos, se homem, ou sessenta, se mulher; 
b) o cumprimento do prazo de carência, previsto na própria lei. 
O prazo de carência refere-se ao tempo mínimo de contribuições ou, mais precisamente, 
à quantidade de contribuições efetuadas. 
Veja-se, a propósito, o que se contém no artigo 25 do mesmo Diploma: 
"A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social 
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depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no artigo 26: 
I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; 
II - Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço, aposentadoria especial 
e abono de permanência em serviço: 180 (cento e oitenta) contribuições mensais". 
(Grifei). 
No caso sob enfoque, o autor-apelado preenche, ao meu sentir, todos os requisitos legais. 
A idade de sessenta e cinco anos foi alcançada, e também o prazo de carência cumprido. 
Nesse tocante, atente-se para o documento de fls. 5, onde evidente se afigura que o 
autor-apelado, já à época da concessão do auxílio-doença, ou seja, em 1984, havia 
completado o prazo de carência. 
Este último (o prazo de carência), nos termos da lei, é de 180 (cento e oitenta) 
contribuições mensais, o que corresponde a dezesseis anos de contribuição; e, em 1984, 
já havia o apelado contribuído durante dezesseis anos, dez meses e vinte e seis dias. 
Aduz o recorrente, contudo, que o recorrido havia perdido a qualidade de segurado, por 
não haver contribuído durante mais de seis anos (essa condição, é o que se diz, somente 
seria novamente alcançada mediante o preenchimento das exigências contidas no 
parágrafo único do artigo 24 da multicitada Lei nº 8.213, de 1991). 
Data vênia não houve, ao meu sentir, a perda da condição de segurado. 
O apelado deixou de contribuir por haver sido beneficiado com o auxílio-doença, conforme 
comprova através do documento constante das fls. 05 dos autos - afigura-se-me absurda 
a especulação de que, mesmo usufruindo auxílio-doença (o que o impossibilitava de 
trabalhar e, portanto, de contribuir), o segurado teria de seguir efetuando recolhimentos 
para a Previdência Social. 
A questão pode ser resolvida mercê de simples leitura da lei. 
No artigo 15 do multirreferido diploma, fez-se assentar: 
"Mantém-se a qualidade de segurado, independentemente de contribuições: 
I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefícios;" 
E, mais adiante, no artigo 18: 
"O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas 
inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho expressas em 
benefícios e serviços: 
I - quanto ao segurado: 
a) a d) omissis; 
e) auxílio-doença;" (grifei). 
Não resta dúvida de que, encontrando-se o apelado na percepção de um benefício - o 
auxílio-doença -, não poderia perder a qualidade de segurado. 
Entendimento contrário implicaria em violação ao conteúdo da própria norma ora 
transcrita. 
Saliente-se que, ainda que o apelado houvesse deixado de contribuir por motivo outro que 
não o advento da doença (como em virtude de se encontrar desempregado, por exemplo), 
continuaria a fazer jus ao benefício da aposentadoria por idade, face ao preenchimento 
dos requisitos legais. 
Realmente, todo aquele que atinge a idade de 65 (sessenta e cinco) anos, havendo 
efetuado as 180 (cento e oitenta) contribuições exigidas pela lei, passa a ter direito à 
aposentadoria por idade. 
Confira-se, a esse respeito, a seguinte ementa deste Tribunal: 
"Previdenciário e Constitucional. Pensão por velhice. Consecução da idade mínima após 
a interrupção do pagamento das contribuições. Indeferimento. 
01. O fato de ter ocorrido interrupção do pagamento das contribuições previdenciárias não 
impede a concessão da aposentadoria por velhice, desde que a beneficiária, ao completar 
sessenta anos de idade, tenha, antes do período interruptivo, pago o número mínimo de 
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contribuições exigidas pela lei. 
02. Essa interpretação é a que melhor atende aos fins sociais e às exigências do bem 
comum (LICC, art. quinto) e aos princípios estabelecidos na Constituição Federal vigente, 
art. 202, que garante a assistência social a quem dela necessitar. 
03. Embargos providos". 
(Embargos Infringentes na Apelação Cível nº 05355/PE, Rel. Juiz Araken Mariz, pub. DJU 
de 25.03.94) 
Isto posto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 82.752-AL 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: EAGLE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. 
Advogados: DRS. FLÁVIO LIMA SILVA E OUTROS (APDA.) 
 

EMENTA 
Constitucional e Tributário. Art. 2º da Lei nº 7.856/89. Inconstitucionalidade da incidência 
da majoração da contribuição social sobre o lucro nos fatos geradores ocorridos no ano 
de 1989. 
- O aumento de alíquota é matéria submetida ao princípio da estrita legalidade, sendo 
portanto imprópria a utilização de medida provisória para dispor sobre esse assunto. O 
prazo nonagesimal de vacatio legis, previsto no art. 195, parágrafo 6º, para lei que institua 
ou modifique contribuição social, deve ter como termo inicial o advento da Lei nº 7.856/89 
e não da Medida Provisória nº 86/89, que a antecedeu. 
- Declarada a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 7.856/89, pelo Plenário deste 
egrégio Tribunal (AIAMS nº 2.413-PE), no que tange ao alcance da referida majoração da 
alíquota no lucro apurado no balanço de dezembro de 1989. 
- Apelação e remessa improvidas. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório, 
do voto do Juiz Relator e das notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a 
integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 12 de novembro de 1966 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de ação em que se requer a declaração da 
inexistência de relação jurídica que obrigue a promovente a pagar a contribuição social 
incidente sobre o lucro das pessoas jurídicas com a majoração determinada na Lei nº 
7.856/89, mantendo a alíquota e base de cálculo conforme disposto na Lei 7.689/88. 
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Após a ocorrência dos pronunciamentos judiciais de Primeira e Segunda Instâncias, ao 
chegarem os autos ao STF, em razão de recurso, entendeu este que, como havia sido 
reconhecida a constitucionalidade da Lei 7.689/88 pela Corte Constitucional e a 
inconstitucionalidade desta norma foi o fundamento do ACÓRDÃOrecorrido, caberia a 
este Tribunal Regional Federal examinar a inconstitucionalidade da Lei 7.856/89, afastada 
a premissa da inconstitucionalidade da Lei 7.689/88. 
Levada a questão a julgamento, entendeu a Turma que, como também em Primeira 
Instância a Lei 7.856/89 fora considerada inconstitucional por conta da 
inconstitucionalidade da Lei 7.689/88, caberia, da mesma forma, novo pronunciamento do 
Juízo monocrático, igualmente afastada essa premissa. 
A ação foi então julgada em parte procedente, por concluir a sentença ser inconstitucional 
a exigência da majoração da alíquota da referida contribuição social, na forma da Lei 
7.856/89, sobre os fatos geradores ocorridos antes do prazo nonagesimal, a contar da 
data da publicação desse diploma legal. 
Apela a Fazenda Nacional, alegando que tal prazo deve ser contado da data da 
publicação da Medida Provisória que antecedeu a Lei 7.856/89, de forma que a 
determinação do art. 2º da referida lei não estaria violando o prazo nonagesimal previsto 
na Constituição Federal. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Assim dispõe o art. 2º da Lei 7.856/89: 
"A partir do exercício financeiro de 1990, correspondente ao período-base de 1989, a 
alíquota da contribuição social de que trata o art. 3º da Lei nº 7.689, de 15 de dezembro 
de 1988, passará a ser de dez por cento (10%). 
Parágrafo único. No exercício de 1990, as instituições referidas no art. 1º do Decreto-lei nº 
2.426, de 7 de abril de 1988, pagarão a contribuição à alíquota de 14%". 
A apelação da União argumenta que o prazo nonagesimal, previsto no art. 195, parágrafo 
6º, da CF, deve ser contado a partir da data do advento da Medida Provisória nº 86/89, 
que antecedeu a referida Lei 7.856/89 e foi publicada no dia 22.09.89, mais de noventa 
dias antes do início do ano de 1990, motivo pelo qual se insurge contra a sentença que 
determina a incidência da majoração nos fatos geradores ocorridos a partir de 23.01.90, 
contrariando o disposto no art. 2º, supratranscrito. 
Já me pronunciei a respeito dessa matéria na AC nº 67.040-PE (julgada por esta Turma 
em 05.09.95): 
"A União Federal, inconformada, apelou da sentença a quo, porque não concorda com a 
redução da alíquota da contribuição social sobre o lucro, de 10% para 8%, no ano-base 
de 1989, como determinara o Juiz originário. Em suas razões, afirma que a Lei nº 
7.856/89, que aumentou a alíquota da contribuição mencionada, foi precedida da Medida 
Provisória nº 86/89, datada de 22 de setembro de 1989, sendo lícito o aumento de 8% 
para 10%, no ano-base de 1989, já que seria obedecido o prazo nonagesimal. 
Entendo que não tem razão a apelante. O questionado aumento de alíquota é matéria 
submetida ao princípio da estrita legalidade, sendo, portanto, imprópria a utilização da 
Medida Provisória para dispor sobre esse assunto. Então, começar a contar o prazo de 
vacatio legis a partir da Medida Provisória, seria validar a utilização inadequada desse 
instrumento normativo. O prazo deve ter como termo inicial a Lei nº 7.856/89, pois aí sim 
é que se considera instituída, de direito, a majoração da contribuição social". 
Na Argüição de Inconstitucionalidade na Apelação em Mandado de Segurança nº 2.413-
PE, relatada pelo eminente Juiz Hugo Machado, o Plenário desta Casa declarou a 
inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 7.856/89. Trago à colação os fundamentos dessa 
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decisão: 
"O Colendo Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a instituição da 
contribuição social instituída pela Lei nº 7.689/88, declarando inconstitucional, porém, o 
art. 8º, que determinou a cobrança daquela contribuição logo no exercício de 1989, com 
base no lucro apurado no balanço de dezembro de 1988. 
Desta feita, a questão é saber se o aumento da alíquota, de oito para dez por cento, feita 
pela Lei nº 7.856/89, no seu art. 2º, alcançaria os lucros apurados no ano de 1989. O 
referido artigo diz que o aumento da alíquota se faz 'a partir do exercício financeiro de 
1990, correspondente ao período-base de 1989'. 
Penso que, pela mesma razão que o Supremo Tribunal Federal declarou a 
inconstitucionalidade do art. 8º da Lei nº 7.689/88, também é inconstitucional a aludida 
expressão, contida no art. 2º da Lei 7.856/89, e como tal a declaro". 
Destarte, o prazo nonagesimal de vacatio legis, previsto no art. 195, parágrafo 6º, para lei 
que institua ou modifique contribuição social, deve ter, como termo inicial, o advento da 
Lei nº 7.856/89, e não da Medida Provisória nº 86/89, que a antecedeu. 
Ante o exposto, nego provimento à apelação da União e à remessa ex officio. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 85.480-RN 
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: VALDEMAR PRAXEDES DE ANDRADE 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. JOSÉ SEGUNDO DA ROCHA (APTE.) E  

ROGER SALES SOBRINHO E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Previdenciário. Constitucional. Tempo de serviço. Aposentadoria. Parceria rural. 
- O tempo de serviço do parceiro rural pode ser computado independentemente do 
recolhimento de contribuições previdenciárias, desde que tenha exercido suas funções 
individualmente ou com auxílio de pessoas da família. 
- Expressa autorização do art. 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91. 
- 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, 07 de novembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: O autor ajuizou ação ordinária em que alega fazer jus 
ao benefício da aposentadoria, tendo em vista contar 41 anos de serviço, 27 dos quais em 
atividade rural. 
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A r. sentença julgou o pedido improcedente, ao fundamento de que o tempo trabalhado 
em atividade de filiação não obrigatória à Previdência Social, como é o caso do 
empregador rural antes da Lei nº 8.213/91, para ser computado para fins de 
aposentadoria, depende do pagamento das contribuições devidas ou de compensações 
financeiras para tanto previstas. 
Irresignado, apela o autor. Pede a reforma da sentença, invocando o art. 11, VII, e 55, § 
2º, da Lei nº 8.213/91. 
Em contra-razões, o INSS alega a inconstitucionalidade dos arts. 55, § 2º, 96 e inciso V 
da Lei nº 8.213/91, bem como do art. 200, V, do Decreto nº 611/92, por vulnerarem o art. 
202, § 2º, da Constituição Federal. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): O autor ajuizou a presente ação 
pretendendo o reconhecimento do tempo de serviço rural por ele prestado como parceiro 
rural. Juntou com a inicial Certificado de Dispensa de Incorporação passado pelo 
Ministério do Exército - 7ª RM, indicando sua qualidade de agricultor, com residência no 
Sítio Passagem, bem como documento passado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Patu - RN, devidamente homologado pelo Sr. Promotor de Justiça. 
A r. sentença entendeu que o art. 55, § 1º, da Lei nº 8.213/91, condiciona a averbação do 
tempo de serviço prestado em atividade de filiação não obrigatória ao pagamento das 
contribuições previdenciárias devidas. 
Ao tratar do tempo de serviço, a Lei nº 8.213/91 assim dispôs no seu art. 55, §§ 1º e 2º: 
"§ 1º - A averbação do tempo de serviço durante o qual o exercício da atividade não 
determinava filiação obrigatória ao anterior Regime de Previdência Social Urbana só será 
admitida mediante o recolhimento das contribuições correspondentes, conforme dispuser 
o Regulamento, observado o disposto no § 2º. 
§ 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". 
A questão fundamental está em saber se o autor, que exerceu a atividade de meeiro em 
parceria rural, pode ser abrangido pelo conceito de trabalhador rural. 
Escrevendo sobre o assunto, Aluysio Sampaio ministra a seguinte lição: 
"A parceria, como já dissemos, é um misto de locação e sociedade. Só a concomitância 
da cessão de prédio rústico e da affectio societatis poderá configurá-la. Na inexistência 
desses dois elementos, ter-se-á, indubitavelmente, típico contrato de trabalho rural. O 
critério seguro, pois, para saber se determinada relação concreta é parceria ou contrato 
de trabalho rural, será indagar-se se na mesma coexistem os elementos acima 
apontados. E, ainda, se os serviços de cultivo da terra são efetuados pessoalmente pelo 
trabalhador, ou por uma equipe de trabalhadores em idênticas condições, pois o contrato 
de trabalho é celebrado intuitu personae. Nas relações em que o agricultor cultive o prédio 
cedido através de empregados, é óbvio não configurar-se contrato de trabalho, mas 
parceria. 
A alteração conceitual introduzida pelo Estatuto, no que diz respeito ao contrato de 
trabalho rural, importa, assim, num recuo das fronteiras da parceria rural. Esta, 
praticamente, somente será possível: a) quando o parceiro agricultor seja também 
empregador; b) quando haja cessão total do prédio rústico. Naquelas situações em que 
haja pseudocessão de um simples trato de terra pessoalmente ou com seus familiares - 
como no caso dos colonos - jamais se configurará uma parceria, porque enquadrada a 
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relação formada como típico contrato de trabalho rural. Seria até ridículo atribuir-se a tais 
trabalhadores a condição de sócios do proprietário, pois seria anômalo que dezenas de 
trabalhadores dentro de uma mesma fazenda, de atividade unificada, fossem sócios do 
fazendeiro e não sócios entre si!" (Estatuto do Trabalhador Rural Comentado, RT, 1972, 
pp. 127/128.) 
Por seu turno, a Lei nº 8.213/91 incluiu o parceiro como segurado especial, assim 
dispondo no art. 11, VII: 
"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 seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de 14 
(quatorze) anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o 
grupo familiar respectivo". 
O garimpeiro está excluído por força da Lei nº 8.398, de 07 de janeiro de 1992, que 
alterou a redação do inciso VII do artigo 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 
Admito que o tempo de serviço do parceiro rural possa ser computado 
independentemente do recolhimento de contribuições previdenciárias, desde que se trate 
daquele que tenha exercido suas funções individualmente ou com auxílio de pessoas da 
família. 
A meu ver, embora constem documentos qualificando o apelante como agricultor (fls. 06 e 
07-v), é mais provável tratar-se de parceiro rural, incluído na categoria de trabalhador 
rural, conforme consta em documento produzido pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Patu-RN, em que constam as assinaturas do proprietário do Sítio Jatobá, Antônio 
Rodrigues Neto, do Presidente do Sindicato, Francisco Cícero Filho, bem como de duas 
testemunhas, estando o ato homologado pelo Exmo. Sr. Promotor de Justiça da Comarca, 
Dr. Arnaldo Pereira de Andrade.  
Além disso, as demais ocupações do apelante, servente e motorista de usina, profissões 
adequadas a pessoas oriundas do meio rural, reforçam meu convencimento da 
legitimidade do documento suso referido. 
Está, assim, demonstrado tratar-se de trabalhador rural, pelo que pode ser o seu tempo 
de serviço computado sem o recolhimento das contribuições previdenciárias, por 
expressa autorização do art. 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91. 
Pelo exposto, dou provimento à apelação para julgar procedente o pedido, condenando o 
apelado ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em cem reais. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 85.855-RN 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA-CRQ 
Apelada: CÔCOS DO NORDESTE LTDA. 
Advogados: DRS. ADERSON PESSOA DE LUNA E OUTROS (APTE.) E  

RICARDO GEORGE F. DE M. E. MENEZES E OUTRO (APDA). 
 

EMENTA 
Administrativo. Conselho Regional de Química. Industrialização de coco de praia para fins 
alimentícios. Inexistência de obrigatoriedade de admissão de químico como responsável.  

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

- Em não se enquadrando as atividades de empresa que industrializa coco de praia para 
fins alimentícios em uma das hipóteses do art. 335 da CLT, conforme apurado em perícia, 
não é obrigatória a contratação de químico, e, conseqüentemente, inexigíveis são as 
correspondentes exações impostas pelo Conselho Regional de Química. 
- Precedente do TFR. 
- Apelação improvida. Sentença mantida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, do voto do Juiz 
Relator e das notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 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 declaratória de inexistência de 
débito fiscal proposta pela empresa Côcos do Nordeste Ltda. contra o Conselho Regional 
de Química. Explana a inicial que a autora industrializa derivados do coco (leite de coco, 
coco ralado, óleo e torta de coco), tendo um farmacêutico como técnico responsável pelo 
controle de produção. O Conselho Regional de Química, entretanto, através da 
representação anexa aos autos, entende que o responsável técnico deveria ser um 
químico. A autora destaca o art. 335 da CLT, o qual enumera os tipos de indústrias em 
que é obrigatória a admissão de químicos. Requer a declaração de inexistência do débito 
cobrado pelo réu. 
O Conselho Regional de Química contesta, asseverando que as atividades da autora são 
de natureza química e, assim sendo, deve esta manter um químico responsável e se filiar 
ao Conselho Regional de Química. Pugna pela improcedência do pedido. 
Realizada perícia e audiência de instrução e julgamento. 
Decidiu o MM. Magistrado a quo pela procedência do pedido.  
Inconformado, apela o Conselho Regional de Química. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Os fundamentos da apelação consistem nas 
seguintes argumentações: a) que a atividade industrial da autora se enquadra nas 
hipóteses previstas no art. 335, "c", da CLT; b) que o MM. Julgador monocrático não 
considerou o fato de que a autora havia anteriormente se registrado voluntariamente no 
Conselho Regional e apresentado um engenheiro químico responsável, mudando, 
posteriormente, o seu posicionamento; c) que também não considerou o Magistrado a 
jurisprudência acostada e a legislação citada; d) que os alimentos integram a área da 
atividade química e não farmacêutica. 
Em que pesem os argumentos do apelante, na verdade, a única consideração a ser feita, 
in casu, é se a atividade da autora se enquadra nas hipóteses previstas no art. 335 da 
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CLT, que impõe a admissão de químicos a alguns tipos de indústria, pois ninguém é 
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (CF, art. 5º, II). 
Assim dispõe o art. 335 da CLT: 
"É obrigatória a admissão de químicos nos seguintes tipos de indústria: 
a) de fabricação de produtos químicos; 
b) que mantenham laboratório de controle químico; 
c) de fabricação de produtos industriais que são obtidos por meio de reações químicas 
dirigidas, tais como: cimento, açúcar e álcool, vidro, curtume, massas plásticas artificiais, 
explosivos, derivados de carvão ou de petróleo, refinação de óleos vegetais ou minerais, 
sabão, celulose ou derivados". 
Assim fundamentou o decisum sobre essa questão: 
"Por ser matéria eminentemente técnica, determinou este Juízo a realização de perícia, 
intencionando as respostas que a lide ensejava. 
Muito embora a perita nomeada por este Juízo tenha dado parecer conclusivo no sentido 
de que a responsabilidade técnica do processo industrial não deveria ser atribuída a 
farmacêuticos, mas sim a engenheiros químicos ou engenheiros de alimentos, as 
respostas a outras quesitos fortalecem convicção diversa, mais especificamente quando 
forneceu as respostas adiante transcritas: 
'A autora fabrica produtos químicos? 
R: Não. 
A autora fabrica algum produto industrial obtido por meio de reação química? 
R: Não. 
Proporciona o curso superior para a formação de farmacêuticos industriais, com 
especialização em alimentos, a possibilidade de realizar exames de caráter químico-
bromatológico, químico-toxicológico, químico-farmacêutico e microbiológico? 
R: Sim. 
Qual a razão do Ministério da Saúde haver registrado os produtos da empresa, com um 
farmacêutico industrial como responsável técnico? 
R: Os produtos fornecidos pela empresa são principalmente de natureza alimentícia, 
necessitando de controle e registro por parte do Ministério da Saúde. Um farmacêutico 
industrial com especialização em alimentos tem plenas condições de se responsabilizar 
pelas especificações do produto fornecido'. (Grifos acrescidos). 
......................................................... 
É fácil perceber pelas respostas da perita que a empresa autora não se enquadra em 
nenhuma das hipóteses do dispositivo celetista. É imperioso destacar que o preceito em 
discussão trata da obrigatoriedade da admissão de químicos. As respostas da perícia, no 
entanto, afirmam a facultatividade dessa hipótese, ao asseverar em diversos pontos do 
laudo que as tarefas industriais da autora poderiam estar subordinadas ao controle de um 
engenheiro químico, de um engenheiro de alimentos, de um farmacêutico com 
especialização em alimentos ou mesmo de um químico". 
Citou, ainda, o ilustre Magistrado aresto do extinto TFR, relatado pelo Ministro Ilmar 
Galvão, de caso que se adequa perfeitamente ao dos autos: 
"Administrativo. Conselho Regional de Química. Empresa que se dedica à industrialização 
de coco para fins alimentícios. 
Não se confundindo essa atividade com a prestação de serviços técnicos próprios da 
profissão de químicos, não há exigir-se que a empresa se inscreva no CRQ, sendo 
indevidas, conseqüentemente, as anuidades que lhe estão sendo exigidas. 
Sentença confirmada". 
(TFR, Remessa Ex Officio nº 109.964-RN, 4ª T., un., DJ 30.04.87, p. 7725). 
Ante o exposto, confirmo a sentença, pelos seus próprios fundamentos, e nego 
provimento à apelação. 
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É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 87.305-CE  

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: GERALDO BARBALHO BEZERRA 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. HÉLDER COSTA DA CÂMARA e OUTRO (APTE.) E  

ROGER SALES SOBRINHO e OUTROS (APDO). 
 

EMENTA 
Previdenciário. Prescrição. Auxílio-doença. Aposentadoria por invalidez. Art. 58, ADCT. 
1. Nos termos do art. 103 da Lei nº 8.213/91 e jurisprudência pacífica sobre o tema, a 
prescrição qüinqüenal incide apenas sobre as prestações vencidas nos últimos cinco anos 
da propositura da ação. 
2. Afastada a prescrição, tratando-se de questão apenas de direito e havendo pedido 
específico do apelante, é possível prosseguir-se no julgamento quanto à questão de 
fundo. 
3. Precedente do STJ. 
4. A equivalência salarial preconizada no art. 58 do ADCT, no caso da aposentadoria por 
invalidez, deve considerar como data do início do benefício a data da concessão do 
auxílio-doença, se a aposentadoria resultou de mera transformação do auxílio-invalidez. 
5. Caso em que o valor do benefício equivalia a 4,5 salários mínimos e não a 6,41, como 
pretende o autor. 
6. Apelação parcialmente provida. 
 

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

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: A r. sentença julgou ocorrente a prescrição na 
espécie, tendo em vista o transcurso de mais de um lustro entre a concessão do benefício 
previdenciário do autor e a apresentação de pedido de revisão. Extinguiu, em 
conseqüência, o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 269, IV, do Código de 
Processo Civil. 
O recurso principia reconhecendo pertinente a análise conceitual empreendida no 
decisório monocrático acerca da figura da Fazenda Pública. Discorda, entretanto, do 
entendimento que resulta em dispensar-se idêntico tratamento, tanto para as dívidas da 
Fazenda Pública enquanto responsável por indenizações e na administração de assuntos 
tributários, como para aquelas atinentes a matéria previdenciária. Aponta como suporte 
da pretensão do autor, entre outros, a Súmula nº 163 do extinto Tribunal Federal de 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Recursos, que preserva da prescrição o que não constitua "prestações vencidas antes do 
qüinqüênio anterior à propositura da ação", quando devedora a Fazenda Pública nas 
relações jurídicas de trato sucessivo. 
Diz encontrar no disposto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 respaldo à sua tese. Invoca a 
Súmula 85-STJ, ressaltando que a jurisprudência da Seção Judiciária do Estado do Rio 
Grande do Norte vem acatando o pedido de revisão de aposentadorias e pensões sem 
exclusão dos benefícios concedidos há mais de cinco anos. Oferece rol de feitos cujo 
resultado se assemelha ao que postula, inclusive alguns cuja tramitação se deu sob a 
presidência do culto Magistrado prolator do decisum vergastado. Transcreve ementas de 
arestos do ex-TFR igualmente consentâneos com o seu pensamento. 
Sem contra-razões, o feito subiu. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): O apelante tem razão quanto à incidência 
da prescrição qüinqüenal. 
Em se tratando de benefícios previdenciários, não há dúvidas de que a prescrição incide 
apenas sobre as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação. 
Nesse sentido, dispõe o art. 103 da Lei nº 8.213/91: 
"Art. 103. Sem prejuízo do direito ao benefício, prescreve em 5 (cinco) anos o direito às 
prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos 
menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes". 
Nesse sentido, há farta jurisprudência que seria fastidioso citar. Apenas, a título de 
exemplo, trago a seguinte ementa: 
"Previdenciário. Pensão especial. Ex-combatente. Prescrição. Correção monetária. 
Honorários. 
- Em face de seu caráter alimentar, não prescreve o direito ao benefício previdenciário. Só 
prescreve o pagamento respectivo não reclamado nos 5 (cinco) anos anteriores ao 
ajuizamento da ação. 
.............................................................. 
- Apelação improvida". 
(AC 25.360-PB, Rel. Juiz Hugo Machado, TRF 5ª Reg., julg. 07.02.95, DJ 07.04.95.) 
Entendo, assim, inocorrente a prescrição. 
Resta saber se deve a Turma prosseguir no julgamento da questão de fundo, como foi 
pedido pelo apelante, ou se deve optar pela devolução dos autos à origem. 
A jurisprudência tem sido vacilante. Entendo que, no caso em que a parte expressamente 
pede a procedência do pedido e a questão é unicamente de direito, é possível continuar-
se na apreciação da causa. 
Nesse sentido, posicionou-se a Eg. 3ª Turma do col. STJ: 
"Art. 515. (6b) - Acolhida, em primeiro grau, a alegação de prescrição, a decisão é de 
mérito. Superado o óbice, em segundo, devem os juízes do recurso prosseguir no exame 
da causa. Apenas quando terminativa a sentença reformada, deverão os autos tornar 
para apreciação da lide pelo órgão monocrático" (STJ - 3ª Turma, REsp 2.306 - SP, Rel. 
Min. Eduardo Ribeiro, j. 19.06.90, negaram provimento, maioria, DJU 24.9.90, p. 9.978, in 
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Theotonio Negrão, 26ª Ed., 
atual. 20.02.95., Saraiva.) 
Passo ao exame da pretensão deduzida na inicial. 
A jurisprudência é pacífica em reconhecer que, em se tratando de aposentadoria por 
invalidez, a data de início do benefício deve ser considerada aquela em que o segurado 
passou a gozar o auxílio-doença. 
Nesse sentido são os seguintes precedentes: 
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"Previdência Social. Aposentadoria por invalidez como decorrente de auxílio-doença. 
- A aposentadoria por invalidez não deve ser tomada como benefício autônomo, quando 
resultante do prosseguimento do auxílio-doença representado em número de salários 
mínimos, a data da concessão do mesmo é que deve servir de parâmetro para o 
restabelecimento do poder aquisitivo dos benefícios de prestação continuada previstos no 
art. 58 do ADCT. 
- Apelação parcialmente provida".  
(AC 81.343-RN, Rel. Juiz CASTRO MEIRA, TRF 5ª Reg., julg. 14.09.95, DJ. 13.10.95.) 
"Previdenciário. Auxílio-doença transformado em aposentadoria por invalidez. Aplicação 
do art. 58 do ADCT, com base na renda mensal inicial do auxílio-doença. Juros 
moratórios de 1% ao mês, a contar do vencimento das prestações. Afastada a aplicação 
da súmula nº 71 do extinto TFR. Honorários advocatícios mantidos em 10%. Apelações 
parcialmente providas". 
(AC 94.914/PB, Rel. Juiz Manoel Erhardt, TRF 5ª Reg, julg. 21.05.96, DJ 21.06.96.) 
Aliás, o INSS não contesta esse aspecto. Alega apenas que o cálculo de revisão 
considerou com exatidão o número de salários mínimos, nos termos do art. 58 do ADCT. 
Vejamos se tem razão. 
Segundo os documentos de fls. 10, o benefício do autor foi revisado para 3,53 salários 
mínimos. 
Verifico que a sua renda mensal, na data do início do auxílio-doença, em 20.04.79, foi 
calculada em Cr$ 7.125,00. A essa época, o salário mínimo era de Cr$ 1.560,00, tendo 
em vista que só no mês seguinte entraria em vigor o novo valor (Cr$ 2.268,00). Portanto, 
o benefício do autor era equivalente a 4,5 salários mínimos. 
Portanto, é cabível a revisão pretendida para que o benefício passe a ser pago, até a 
implantação dos novos planos de seguridade social, com o advento do Decreto 357, de 
dezembro de 1991, no valor equivalente a 4,5 salários mínimos, cessando a equivalência 
a partir de então, com a aplicação dos reajustes previstos na legislação previdenciária. O 
autor é vencido em parte, já que postula a revisão para 6,41 salários mínimos 
Descabe a correção monetária pelo critério da Súmula 71-TFR. A jurisprudência do Eg. 
Superior Tribunal de Justiça tem-se orientado no sentido da sua não aplicação aos feitos 
que foram ajuizados após a superveniência da Lei nº 6.899/81, tendo editado a Súmula nº 
148, do seguinte teor: 
"Os débitos relativos a benefício previdenciário, vencidos e cobrados em juízo após a 
vigência da Lei nº 6.899/81, devem ser corrigidos monetariamente na forma prevista 
nesse diploma legal". 
Esta Turma, não obstante entendimento contrário, vinha-se manifestando nesse 
diapasão. Todavia, em sessão de 25.04.95, decidiu que, embora não mais se possa 
aplicar o entendimento sumulado, não é justo que as parcelas anteriores ao ajuizamento 
da causa fiquem sem qualquer atualização, quando se cuida de prestações 
previdenciárias, de inegável natureza alimentar, o que as caracteriza como dívida de 
valor. Nesses termos, devem ser corrigidas pelos mesmos critérios adotados pela 
instituição previdenciária para a atualização dos seus créditos. 
Tal entendimento, aliás, se harmoniza com pronunciamento recente daquela Corte 
Superior, que assim decidiu: "A partir da Lei 6.899/81, a correção monetária não é mais 
aplicada na forma da Súmula 71 do TFR, mas as parcelas em atraso, por se tratar de 
crédito de natureza alimentar, serão corrigidas a partir do vencimento de cada parcela não 
prescrita" (REsp 78.081, 5ª Turma, Rel. Min. Assis Toledo, j. em 18.12.95, DJU de 
26.02.96). 
Desse modo, entendo que não se deve aplicar a Súmula 71-TFR, em homenagem à 
jurisprudência do STJ, mas devem ser atualizadas aquelas parcelas pelos mesmos 
critérios aplicáveis à correção dos créditos previdenciários. 
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Fixo os honorários advocatícios em cinco por cento sobre o valor apurado em liquidação, 
tendo em vista a sucumbência parcial. 
Isto posto, dou parcial provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 87.318-PB 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelado: WILDES SARAIVA GOMES FILHO 
Advogados: DRS. WILSON DE OLIVEIRA GOMES E OUTRO (APDO.) 
 

EMENTA 
Tributário. IPI de táxi. Isenção. Permanência após abandono de profissão de taxista. 
Utilização do veículo com mesma destinação. lei 7.416/85. 
- Apelação e remessa oficial, tida como interposta, a que se nega provimento 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 87318-PB, em que são 
partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, à unanimidade, negar provimento ao apelo e à remessa oficial, tida como 
interposta, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 28 de novembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: A Fazenda Nacional, inconformada com a r. 
sentença do Juízo singular que, nos embargos à execução por ela promovida, invalidou 
esta sob o argumento de que não teria ocorrido suspensão de isenção tributária, pelo que 
não estava o executado obrigado a pagar pelo crédito resultante de isenção do IPI na 
compra de um automóvel para praça (táxi), impetrou o presente recurso de apelação, 
aduzindo, em síntese, que: 
A isenção preconizada pela legislação tributária é revogada quando houver desvio de 
finalidade na utilização do bem, in casu, o táxi, pelo que, quando da aprovação do 
executado para o cargo de Promotor de Justiça, houve uma quebra de continuidade na 
finalidade ensejadora da isenção. 
Apesar do executado ter contratado motoristas para a continuação da finalidade atribuída 
ao veículo em questão, esta providência não ilidiu a lacuna deixada pelo mesmo, uma vez 
que a isenção é intuito personae, não atingindo terceiros. 
Por sua vez, o apelado contra-arrazoa o recurso, ratificando a argumentação dos 
embargos. 
Subiram os autos a esta corte, onde me foram conclusos por distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
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VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): A apelação em exame pretende 
desconstituir sentença proferida em embargos à execução, que invalidou a execução 
fiscal para cobrança de IPI referente à compra de veículo (táxi). 
A mencionada execução partiu do pressuposto de que o apelado, ao ser aprovado no 
concurso público para o cargo de Promotor de Justiça, afastando-se da profissão de 
taxista, perdeu o direito à isenção do IPI, por dar outra destinação ao veículo em tela. 
A lei 7.416/85, em seu artigo 1º, determina que: 
"Art. 1º - Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados os automóveis de 
passageiros classificados no código 87.02.01.03, da Tabela de Incidência do Imposto 
sobre Produtos Industrializados - TIPI, quando adquiridos por: 
I - motoristas profissionais que, na data da publicação desta lei, exerçam, 
comprovadamente, em veículo de sua propriedade, a atividade de condutor autônomo de 
passageiros, na condição de titular da autorização do poder concedente, e desde que 
destinem o automóvel à utilização nessa atividade, na categoria de aluguel (táxi)".  
A condição exigida pela norma susotranscrita foi observada pelo apelado, uma vez que, 
mesmo em face de sua transferência de profissão, a destinação do veículo permaneceu a 
mesma, uma vez que contratou terceiros para continuar a atividade no veículo, não 
havendo infringência ao art. 42 do Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto 87.981/82 
(RIPI/82), o qual dispõe: 
"Art. 42 - Se a isenção estiver condicionada à destinação do produto e a este for dado 
destino diverso do previsto, estará o responsável pelo fato sujeito ao pagamento do 
imposto, como se a isenção não existisse, independentemente da penalidade e demais 
acréscimos legais cabíveis (Lei 4.502/64, art. 9º, § 1º). 
Isto posto, diante das razões expendidas, nego provimento à apelação e à remessa 
oficial, tida como interposta. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 90.514-CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelantes: UNIÃO FEDERAL E FRANCISCO ARRUDA FONTES E OUTROS 
Apelados: OS MESMOS 
Advogado: DR. RAIMUNDO DA COSTA CARVALHO 
 

EMENTA 
Administrativo. Funções de confiança LT-DAS.100. Reconhecimento do vínculo efetivo. 
Decreto n° 77.336/76. Lei n° 8.112/90. 
- O Decreto n° 77.336/76, que instituiu o cargo de confiança designado LT-DAS.100, 
incluiu-o nas tabelas permanentes dos órgãos aos quais se encontrassem vinculados. 
Tais empregos celetistas, entretanto, foram transformados em cargos efetivos, por força 
do art. 243, caput, c/c os §§ 1º e 2º da Lei n° 8.112/90. 
- Reconhece-se, portanto, o vínculo efetivo de tais cargos, face ao § 2° da 
supramencionada lei os haver excluído da transformação em cargo comissionado. 
- Todavia, aqueles que não estivessem exercendo suas funções antes da vigência da 
Carta Magna, não poderiam ser alcançados pelo referido dispositivo legal, pois incorreria 
em vício de inconstitucionalidade. 
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- Apelações da União e dos autores vencidos improvidas. 
- Apelação dos autores vencedores provida.  
- Remessa 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 às apelações da União e dos autores vencidos, dar provimento ao apelo dos 
autores vencedores e negar provimento à remessa oficial, nos termos do voto do Relator 
e notas taquigráficas constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 12 de dezembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Trata-se de apelações da União, de Francisco 
Arruda Fontes e outros, e de Sebastião Maria Carvalho de Oliveira e Miguel Carlos 
Calmon Nogueira da Gama, além de remessa oficial de sentença que julgou procedente 
em favor de quatro autores (Francisco Arruda Fontes, José Anchieta Torres Lima Filho, 
Rui Austragésilo Amorim e Iúna Soares Bulcão) e improcedente, em face daqueles dois 
últimos apelantes, pedido que os seis haviam formulado contra a União, onde pretendiam: 
a) a transformação de seus empregos celetistas de Assessor Jurídico, LT-DAS.100, em 
cargos estatutários de Assessor Jurídico, isolados, de provimento efetivo, "tudo a partir da 
Lei nº 8.112/90, e, sem prejuízo da remuneração que percebem, ficando, em 
conseqüência, desfeita a decisão do TRT da 7ª Região, que os transformou em cargo 
(sic) de provimento em comissão"; 
b) a reintegração, nesses cargos estatutários de Assessor Jurídico, dos promoventes Iúna 
Soares Bulcão e Sebastião Maria Carvalho de Oliveira, exonerados em 01.07.91 e 
27.06.91, respectivamente, "condenando-se a ré a pagar-lhes as remunerações vencidas 
e vincendas, inclusive 13º, férias, anuênios, com juros e correção monetária, tudo a ser 
apurado em execução". 
O Magistrado a quo entendeu não se confundir cargo de confiança celetista, "que implica 
em exercício de preposição, atuando como representante do empregador", com cargo de 
confiança estatutário, "que apenas atribui o desempenho de atividades de maior 
responsabilidade, calcadas na fidúcia comum". Face à diversidade de datas de ingresso 
dos autores no TRT - 7ª Região, considerou também ser diversa a solução do pleito. 
Julgou, portanto, improcedente o pedido formulado por Miguel Carlos Calmon Nogueira 
da Gama e Sebastião Maria Carvalho de Oliveira, vez que suas investiduras, acontecidas 
posteriormente a 05.10.88, violam o art. 37, II, da Constituição Federal, promulgada nessa 
data. E procedentes as súplicas de Francisco Arruda Fontes, José Anchieta Torres Lima 
Filho, Rui Austragésilo Amorim e Iúna Soares Bulcão, ei-los amparados pelo art. 243 da 
Lei n° 8.112/90. Determinou, ainda, a reintegração deste último, por ser ocupante de 
cargo público, e, assim sendo, não poder ser afastado sem a observância do devido 
processo legal. 
A União Federal apela, sustentando haver a decisão atacada incorrido em ofensa aos 
arts. 37, II; 48, X, c/c 96, II, "b", da Constituição Federal, como também ao art. 19 do 
ADCT, ao outorgar a estabilidade extraordinária apenas àqueles encontrados na função 
há pelo menos 05 (cinco) anos, à data da promulgação da Lei Maior, isso se admissível a 
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tese da transformação acatada na respeitável sentença. Alega, ainda, que os autores, 
quando muito, dispunham de tão-somente 01 (um) ano de exercício funcional, à edição da 
promulgação da Constituição Federal, pelo que seria incabível a permanência no serviço 
público ao desabrigo da lei. 
Francisco Arruda Fontes e outros, vencedores da demanda, apelam da parte da sentença 
que condenou a União ao pagamento de 5% de honorários, face ao disposto no § 3º, art. 
20, do CPC. 
Recorrem, ainda, Sebastião Maria Carvalho de Oliveira e Miguel Carlos Calmon Nogueira 
da Gama, argüindo a prescrição qüinqüenal, alegando haver transcorrido mais de cinco 
anos entre as datas das respectivas contratações e a da prolação da sentença. 
Contra-razões apresentadas pela União Federal e pelos autores apelantes.  
Relatei. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A Lei n° 8.112/90, que instituiu o 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, editada para regular a situação 
dos servidores flagrados pela Carta Magna de 1988, estabelece no art. 243, caput e § 1º, 
que os servidores dos poderes da União, dos ex-territórios, das autarquias, inclusive as 
em regime especial, e das fundações públicas, regidos pelo Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis da União ou pela Consolidação das Leis do Trabalho, exceto os 
contratados por prazo determinado, cujos contratos não poderão ser prorrogados após o 
vencimento do prazo de prorrogação, terão seus empregos transformados em cargos. 
(Grifei). 
Os dispositivos legais, retromencionados, assim estabelecem: 
"Art. 243. Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta Lei, na qualidade de 
servidores públicos, os servidores dos poderes da União, dos ex-territórios, das 
autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas, regidos pela Lei nº 
1.711, de 28 de outubro de 1952 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, ou 
pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, exceto os contratados por prazo determinado, cujos contratos não poderão 
ser prorrogados após o vencimento do prazo de prorrogação. 
§ 1º. Os empregos ocupados pelos servidores incluídos no regime instituído por esta Lei 
ficam transformados em cargos, na data de sua publicação". 
Por sua vez, o parágrafo 2º do mesmo artigo deixa induvidosa a compreensão de que as 
funções de confiança integrantes de tabelas permanentes ficam, outrossim, transmudadas 
em cargos de provimento efetivo. Tal interpretação é retirada, a contrario sensu, da dicção 
desse dispositivo, no seguinte teor: 
"As funções de confiança exercidas por pessoas não integrantes de tabela permanente do 
órgão ou entidade onde têm exercício ficam transformadas em cargos em comissão, e 
mantidas enquanto for implantado o plano de cargos dos órgãos ou entidades na forma 
da lei". (Grifei). 
A partir disto, passo a examinar se as funções de confiança desempenhadas pelos 
autores da ação, ora apelantes, compunham ou não tabelas permanentes. 
Vale ressaltar que todos eles titulavam empregos celetistas de código LT-DAS-102.5, 
consoante demonstram à saciedade os documentos de fls. 11 (Francisco Arruda Fontes), 
13 (José Anchieta Torres Lima Filho), 16 (Sebastião Maria Carvalho de Oliveira), 19 (Rui 
Austragésilo de Amorim), 23 (Miguel Carlos Calmon Nogueira da Gama) e 25 (Iúna 
Soares Bulcão). 
E, tais empregos, inseriam-se em tabela permanente. Sobre o fato não paira qualquer 
dúvida, porquanto o Ato nº 80/86 da Presidência do TRT da 7ª Região, que os criou, com 
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base na autorização contida na Resolução nº 208/86 do Tribunal Pleno, refere 
expressamente integrarem tais funções de confiança "Tabela Permanente de Pessoal" 
daquele Pretório (docs. de fls. 149/150 e 151). 
Resta, pois, insofismável haver incidido, na espécie, o comando do art. 243, caput e 
parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.112, de 11.12.90, de modo que aquelas funções de 
confiança resultaram metamorfoseadas em cargos de provimento efetivo. 
Diante desta constatação, questiona-se se os ocupantes de tais cargos teriam, contudo, 
adquirido o direito a permanecer titulando, agora, cargos públicos. 
Entendo que a resposta só pode ser positiva em relação aos que ocupavam as antigas 
funções celetistas em 05.10.88, data da promulgação da atual Constituição, pois tão-só a 
estes é que se endereça a norma do caput do art. 243 da Lei nº 8.112/90, admitindo-os no 
seu regime. 
Da mesma forma, apenas os empregos ocupados igualmente naquela data (05.10.88) é 
que foram transformados em cargos, ex vi do § 1º, c/c o § 2º do art. 243 do mesmo 
diploma legal. 
Conseqüentemente, as situações funcionais nascidas após 05.10.88, caso dos autores 
Miguel Carlos Calmon Nogueira da Gama, admitido em 01.02.89, e Sebastião Maria 
Carvalho de Oliveira, em 23.02.90, jamais receberam a incidência das regras 
mencionadas, retrotranscritas, da Lei do Regime Jurídico Único. 
Ainda em relação a estes autores, não merece acolhida a prescrição qüinqüenal por eles 
argüida, haja vista que a decisão que os contrariou foi a deliberação administrativa do 
Tribunal Pleno, adotada em sessão de 17.06.91, há muito menos de cinco anos da data 
de suas admissões (certidão de fls. 44), que entendeu transformados os empregos 
celetistas de confiança LT-DAS-102.5 em cargos de provimento em comissão. 
Contra essa decisão administrativa é que se assestou a presente ação, ajuizada na 
Justiça Federal. 
Por outro lado, os servidores apelantes, vencedores da demanda, rebelam-se contra a 
fixação da verba honorária em apenas 5%. 
Assiste-lhes razão, visto que o presente caso exigiu especial dedicação dos autores, 
razão pela qual arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da causa (art. 20, § 
3º, do CPC). 
Face ao exposto, nego provimento às apelações da União e de Sebastião Maria Carvalho 
de Oliveira e outro e à remessa oficial.  
Dou provimento à apelação de Francisco Arruda Fontes e outros para fixar a verba 
honorária em 10% do valor da causa. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 93.329-PE  

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: RANILSON JOSÉ DO NASCIMENTO PAES 
Apelado: BANCO BANORTE S.A. 
Lit. Pass.: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF 
Advogados: DRS. HÉLIO PAULINO QUEIROZ E OUTRO (APTE.),  

JOSÉ ROBERTO PORTO GOMES e OUTRO (APDO.) E  
IZABEL URQUIZA GODÓI E OUTROS (LIT. PASS.) 

 

EMENTA 
Processo Civil. SFH. Consignação em pagamento. Cerceamento do direito de produção 
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de provas. Anulação da sentença. Interpretação de ACÓRDÃOtransitado em julgado. 
- Reforma da sentença que julgou improcedente o pedido em função da falta de perícia, 
não realizada em razão do valor estipulado a título de honorários, proibitivo às condições 
econômicas do promovente de ação de consignação em pagamento, porque tal 
procedimento impede o acesso ao Judiciário da população de baixa renda, onde quase 
sempre se encontram os mutuários do SFH, negando-lhes a faculdade de terem 
apreciado pelo Estado-Juiz o direito de resistir a eventual cobrança de prestações que 
indevidamente não se atenham à equivalência salarial. Em tais casos, a matéria é quase 
sempre de direito, podendo os cálculos, se necessário, ser verificados pelo próprio agente 
financeiro, que dispõe de infra-estrutura necessária para tanto, pelo contador do juízo, ou 
mesmo por perito, desde que se estipulem honorários dentro das possibilidades 
financeiras do promovente, para que não reste este prejudicado exclusivamente em razão 
de sua condição econômica.  
- Existência de ACÓRDÃOtransitado em julgado entre as partes, o qual está vinculado 
aos fundamentos do voto do Relator que o elaborou, e através deles deve ser 
interpretado. 
- A interpretação de ACÓRDÃOtransitado em julgado entre as partes, em consonância 
com o contrato de financiamento, ambos leis entre as partes, considerando-se que aquele 
não anulou este, mas esclareceu-lhe a aplicação à luz da legislação do SFH, pois que não 
poderia criar direito novo, prerrogativa exclusiva da Justiça do Trabalho, faz concluir que o 
mutuário sempre tem direito a que a prestação varie, no máximo, conforme os índices de 
aumento de seu salário, desde que os comprove. Caso esteja trabalhando como 
autônomo e não tenha como comprovar tais percentuais, é de se aplicar a variação do 
salário mínimo como teto, quando o contrato ou a lei previrem outro índice de correção da 
prestação. O salário mínimo a ser considerado é o de referência, conforme dispõe a 
Circular 1.225/87 do BACEN. 
- Reconhecida a incidência, na relação jurídica em apreço, do Decreto-lei nº 2.284/86, que 
determinou o congelamento das prestações da casa própria durante o Plano Cruzado, 
incidindo genericamente sobre todos os mutuários, não havendo por que se excluir o 
consignante, uma vez que a coisa julgada não negou a vigência do mencionado diploma 
legal nem o contradisse. Além do mais, tal exclusão tomaria o caráter de punição ao 
mutuário que ingressou em juízo na busca do seu direito, alfim reconhecido, de ter 
respeitada a equivalência salarial prevista no contrato, o que seria indubitavelmente 
injusto. 
- Preliminares rejeitadas, 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 as preliminares e, no mérito, dar provimento à apelação, nos termos 
do relatório, do voto do Juiz Relator e das notas taquigráficas constantes dos autos, que 
passam a integrar o presente julgado. CuCustas, como de lei.  
Recife, 20 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 de consignação em pagamento de 
prestação da casa própria contra o BANORTE, tendo sido citadas a CEF e a União como 
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litisconsortes passivas necessárias. Ocorre que houve, anteriormente, o ajuizamento de 
mandado de segurança pelo mutuário, ora consignante, onde se reconheceu o direito de 
que as prestações do financiamento fossem reajustadas com base nos índices de 
variação do salário mínimo, havendo tal decisão transitado em julgado. Alega que o 
reajuste da prestação, inicialmente, seria de acordo com a variação de seu salário, cujos 
percentuais de aumento apresentou ao agente financeiro, mas que, como posteriormente 
passou a ser trabalhador autônomo, fato que o impediu de apresentar a declaração de 
seus percentuais de aumento ou contracheques, caberia, atualmente, a aplicação da 
variação da UPC ou do salário mínimo. Aduz que há divergência entre as partes quanto 
ao salário mínimo a ser adotado. O BANORTE teria calculado as prestações baseando-se 
no Piso Nacional de Salários, quando o correto, segundo pugna autor, seria o salário 
mínimo de referência, excluindo-se o período inicial em que foram apresentados os 
percentuais de aumento salarial.  
Outra divergência existente é a relativa ao congelamento da prestação durante o Plano 
Cruzado, o que, apesar de determinado em lei, não foi obedecido pelo BANORTE. 
A CEF e a União contestaram, alegando serem partes ilegítimas para figurar no pólo 
passivo da lide.  
O BANORTE, por sua vez, levanta preliminar de coisa julgada e, no mérito, afirma estar 
cumprindo o decisum de força vinculante às partes, por ter este determinado a vinculação 
da prestação ao salário mínimo, o qual não seria, segundo a sua interpretação, o salário 
mínimo de referência. Acresce que, também em obediência ao acórdão, descabe aplicar a 
legislação que determinou o congelamento de preços às prestações. Assevera que cabe 
apenas aplicar os aumentos do salário mínimo no mês de julho de cada ano. 
O despacho saneador de fls. 156/157 excluiu a União do pólo passivo da lide, manteve a 
CEF e determinou a realização de perícia, que findou por não se realizar, em razão da 
desistência expressa do consignante quanto à produção dessa prova.  
A sentença de fls. 263/265 julgou improcedente a pretensão do demandante, em virtude 
da falta de provas do direito alegado. 
Apela o consignante, preliminarmente, alegando que o MM. Juiz a quo, ao estipular o 
considerado elevado valor de mil reais para os honorários do perito, tornou impossível 
para o autor arcar com o desembolso desse quantum, motivo pelo qual teria desistido da 
perícia inicialmente requerida. Explanando que outros Magistrados da mesma Seção 
Judiciária teriam estipulado, em lides semelhantes, honorários de trezentos reais, ou 
enviado os autos à Contadoria do Juízo, para realização de aludida perícia em hipóteses 
da mesma matéria, requer a reforma da sentença. De mérito, argúi nulidade da sentença 
para que se faça perícia para apuração dos valores devidos, por ter sido cerceado em seu 
direito de defesa, e a manutenção da União e da CEF como litisconsortes passivas 
necessárias. 
Contra razões apresentadas pela CEF e pelo BANORTE. 
É o relatório. 
 

VOTO-PRELIMINAR I 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): O pedido de manutenção da CEF como 
litisconsorte passiva necessária não tem razão de ser, uma vez que no bojo do processo 
ficou decidida a legitimidade passiva ad causam dessa empresa pública. 
Destarte, não conheço da preliminar. 
É como voto. 
 

VOTO- PRELIMINAR II 
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O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Já o pedido de manutenção da União como 
litisconsorte passiva necessária, que foi excluída da lide no decorrer do processo, não 
procede. O pedido de consignação não tem por que envolver a União, que não é gestora 
dos recursos do SFH, como a CEF, nem como esta substituiu o BNH nos processos 
judiciais, nem é parte contratante do financiamento, não tendo nenhum interesse na lide. 
Ante o exposto, rejeito a preliminar. 
É como voto. 
 

VOTO-MÉRITO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A divergência entre os litigantes consiste 
nos seguintes pontos:  
1) O mutuário entende que:  
a) nos dois primeiros anos do financiamento, como era empregado e comprovou junto ao 
BANORTE a variação de seu salário da época, teria direito a que o aumento da prestação 
ocorresse conforme tal variação;  
b) nos anos seguintes, quando não pôde mais apresentar contracheques ou declarações 
de percentuais de aumento por ter se tornado trabalhador autônomo, caberia a aplicação 
da UPC ou do salário mínimo;  
c) em se adotando, nesse caso, o salário mínimo, que fosse o salário mínimo de 
referência, e não o Piso Nacional de Salários, como teria o BANORTE procedido;  
d) deve-se aplicar o congelamento das prestações no período do Plano Cruzado, 
conforme legislação da época. 2) O BANORTE, fundamentando-se no aludido 
ACÓRDÃOdo TFR, entende que a prestação está vinculada ao Piso Nacional de Salários, 
motivo pelo qual recalculou todas as prestações com base nesse índice e passou a 
cobrar, em razão disso, um resíduo que o mutuário alega ser indevido. 
Essa é a matéria de direito. O MM. juiz a quo entendeu que, sem a realização de perícia, 
o autor não comprovou não estarem as prestações sendo corrigidas de acordo com o 
Plano de Equivalência Salarial, bem como a veracidade dos valores da planilha por ele 
juntada. 
Não se pode desprezar o argumento do apelante de que os honorários do perito, 
estipulados pelo Magistrado, no valor de mil reais, estavam fora de sua possibilidade de 
desembolso. O mutuário vinha pedindo a realização de perícia, seguidas vezes, no 
decorrer do processo. Mas, quando foi fixado o valor dos honorários do perito, declarou 
não dispor de recursos para tanto, conforme explicitou na petição de fls. 163, quando 
desistiu dessa prova, entendendo haver nos autos documentos suficientes para formar a 
convicção judicial, pugnando ser a questão de mérito unicamente de direito. 
Outro argumento do apelante é que em outras Varas esse mesmo problema foi 
solucionado com a redução dos honorários para trezentos reais ou com a verificação das 
planilhas pelo Contador do Juízo. 
É de se considerar que o promovente, até pelo fato de ser mutuário do SFH, o que 
demonstra não ter a disponibilidade financeira para comprar seu imóvel senão através de 
financiamento, e de financiamento protegido por cláusula de equivalência salarial, não é 
pessoa de renda elevada para poder dispor de mil reais, de forma imediata, em que pese 
a necessidade de ver reconhecido o seu direito. 
Entendo que a decisão impugnada, ao concluir que a perícia seria imprescindível para a 
apreciação da matéria, realmente castrou o direito de o mutuário ter a prestação 
jurisdicional pleiteada, pelos seguintes motivos: 
1º) o MM. Julgador monocrático poderia ter decidido a matéria de direito delimitada pelas 
partes, qual seja, se é correta a cobrança do BANORTE de prestações calculadas pelo 
Piso Nacional de Salários, sem considerar as declarações de percentual de rendimentos 
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apresentadas pelo mutuário durante um período, nem o congelamento do Plano Cruzado, 
nem o salário mínimo de referência, conforme pugnado pelo consignante; 
2º) em decidindo não ser correta a interpretação do BANORTE, não haveria necessidade 
de perícia para verificar se as prestações cobradas foram corrigidas de acordo com o 
Plano de Equivalência Salarial. E a verificação dos cálculos do autor poderia ser 
procedida com facilidade pelo Contador do Juízo ou pelo próprio BANORTE, que dispõe 
da infra-estrutura necessária para tanto; 
3º) caso decidisse de forma contrária, a ação de consignação seria improcedente, 
independentemente de perícia. 
Entendo que a falta de recursos econômicos não deve deixar de ser considerada pelo 
Julgador, em casos como esse, procurando-se buscar formas alternativas para que o 
direito pretendido possa ao menos ser analisado. A Justiça, da qual se diz figurativamente 
ser cega, no sentido de ser imparcial, não deve, entretanto, se manter distante da 
realidade social, procurando evitar que classes menos favorecidas economicamente 
sejam privadas de obter sua proteção por falta de dinheiro. O SFH está destinado às 
classes assalariadas, cuja renda quase sempre não vai permitir o desembolso de 
elevadas quantias para fins de honorários periciais. A confirmação de uma decisão como 
essa formaria um precedente que, em se repetindo, negaria o lídimo direito de os 
mutuários obterem a apreciação judicial de um pedido de consignação que fosse 
ensejado pela eventual inobservância de cláusula contratual ou dispositivo legal por parte 
dos agentes financeiros. 
Assim dispõe o art. 515, parágrafo 1º, do CPC: 
"A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 
Parágrafo primeiro. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas 
as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha 
julgado por inteiro". 
Destarte, entendendo que a falta de perícia pode ser superada, passo a apreciar as 
questões suscitadas e discutidas no processo, relativas ao critério de atualização das 
prestações do consignante. 
Para se alcançar a exata compreensão da lide, é necessário transcrever, inicialmente, a 
cláusula contratual que estabelece a forma de cálculo da prestação do financiamento em 
apreço: 
"CLÁUSULA NONA - O(s) OUTORGADO(s) optando pelo Plano de Equivalência Salarial, 
ciente(s) de todas as alternativas disponíveis, elege(m) como época do reajustamento da 
prestação e seus acessórios a que estipula o item 09, do QUADRO RESUMO. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O primeiro reajustamento será efetuado na mesma proporção 
da variação da Unidade Padrão de Capital verificada entre o trimestre civil da época do 
reajustamento. PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer reajustamento posterior ao primeiro 
será efetuado na mesma proporção da variação da UPC verificada entre o trimestre civil 
do último reajustamento ocorrido e o trimestre civil da época do reajustamento". 
(Destaquei) 
Trago ainda à colação trecho do voto do relator do acórdão, o eminente Ministro Américo 
Luz, posteriormente mantido em instância superior, e que, assim como o contrato, tem 
força cogente entre as partes: 
"O ilustrado Ministro Torreão Braz, ao proferir voto- vista na AMS nº 104.642-SP, 
enfatizou: 
'De trabalho de Rejane Brasil de Filippi e Verena Nygaard, alusivo ao tema, destaco o 
seguinte excerto que me parece traduzir a verdadeira mens legis (RDP, nº 68/190): "A 
configuração da equivalência salarial não se dá pela indexação de acordo com os 
mesmos índices aplicados à correção do salário e da prestação. Esta 
relação/equivalência está amparada pela lei em termos de limite, ou como teto: o mutuário 
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pode pagar menos, mas não poderá comprometer mais do que uma porção certa de seu 
salário e que corresponde àquela originalmente prevista no contrato. Assim, não importa 
que índices distintos corrijam salários e prestações - não é de igualdade que se trata, mas 
de equivalência como teto". 
.........................................................Como é sabido e ressabido, a comprovação da renda 
do proponente, ou da família, constitui requisito essencial à aquisição de imóvel pelo SFH. 
Por que? Porque essa renda é que vai determinar o valor do financiamento e da 
prestação mensal. De ordinário, a prestação mensal representa entre 25% e 40% do valor 
daquela'. 
Para mim é evidente que o Sistema Financeiro da Habitação não excluiu a variação do 
salário mínimo como indexador das prestações devidas pelos mutuários vinculados ao 
Plano de Equivalência Salarial, embora conjuntamente, em face de circunstâncias 
momentâneas da economia, haja feito a substituição de tal índice pela variação do valor 
da ORTN, hoje OTN. 
O índice, como se vê, é mutável, mas há de ser aplicado com respeito aos lindes do 
Plano de Equivalência Salarial, o qual tanto persiste que o Conselho Monetário Nacional, 
em uma de suas últimas reuniões, resolveu alterar o texto da Resolução nº 1.218 do 
Banco Central do Brasil, oferecendo desconto de 25% na nova prestação a compradores 
de imóveis vinculados àquele Plano, nas condições que estabelece. 
Além disso, a manutenção do Plano de Equivalência Salarial - PES está, ainda, 
evidenciada, pela inclusão nos contratos ulteriores ao ano de 1977, de cláusula expressa 
assecuratória desse direito de equivalência, conforme se lê nas escrituras acostadas à 
peça vestibular. 
Acresce, afinal, a circunstância de que o Diário Oficial de 10.09.87 publicou a Circular nº 
1.225, também do Banco Central do Brasil, Diretoria da Área de Mercado de Capitais, a 
qual declara: 
'CIRCULAR Nº 1.225 
Às Sociedades de Crédito Imobiliário, Associações de Poupança e Empréstimo e Caixas 
Econômicas. 
Comunicamos que a Diretoria do Banco Central, tendo em vista o disposto no item VII da 
Resolução nº 1.368, de 30.07.87, decidiu prestar os seguintes esclarecimentos com 
relação ao reajuste das prestações mensais dos contratos de financiamento firmados no 
âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), ao amparo do Plano de Equivalência 
Salarial por Categoria Profissional: 
a) da variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que serviu de base 
ao aumento salarial das diversas categorias profissionais, deverão ser deduzidos os 
resíduos salariais de que trata o parágrafo 4º do artigo 8º do Decreto-lei nº 2.335, de 
12.06.87, ainda não pagos até a respectiva data-base; 
b) fica resguardado o direito dos mutuários não beneficiados com o índice de 
reajustamento automático de salário de que tratam os Decretos-leis nºs 2.284, de 
10.03.86, 2.302, de 21.11.86, e 2.335, de 12.06.87, de obterem reajustes em suas 
prestações mensais em consonância com o seu efetivo aumento salarial. Para esse efeito 
deverão efetuar a devida comprovação perante o agente financeiro. 
Na forma do disposto no Decreto-lei nº 2.351, de 07.08.87, as prestações mensais dos 
contratos, cujos reajustes estejam vinculados à variação do salário mínimo, passam a ser 
efetuadas em função da variação do Salário Mínimo de Referência'. 
Diante do exposto, data vênia do Sr. Ministro Relator, Eduardo Ribeiro, e tendo em vista o 
que acima enunciei, acompanho o voto do eminente Ministro Carlos Mário Velloso, dando 
parcial provimento ao recurso, para que sejam reajustadas as prestações devidas pelos 
impetrantes, com base nos índices de variação do salário mínimo". 
Em se considerando o acima disposto, é que poder-se-ia determinar o critério de correção 
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da prestação do financiamento em questão. Vale frisar que a interpretação do BANORTE 
foi como se o ACÓRDÃOtivesse criado direito novo para as partes, devendo ser 
desconsiderado tudo o mais. Entretanto, como não se trata de sentença normativa, a qual 
se restringe à Justiça do Trabalho, há de se compreender que a decisão foi exarada no 
sentido de esclarecer a forma de reajuste pactuada a priori no contrato, não lhe negando, 
portanto, o conteúdo, mas interpretando-o à luz da legislação aplicável ao SFH.  
Primeiramente, aprecio o período em que o mutuário apresentou os percentuais de 
aumento salarial para efeito de cálculo da prestação nos primeiros dois anos do 
financiamento, conforme afirmou. O ACÓRDÃOdeve ser interpretado de acordo com os 
seus fundamentos, que estão no voto do relator que o elaborou. Nesse sentido, Rogério 
Lauria Tucci, in Curso de Direito Processual Civil, vol. III, l989, Ed. Saraiva, leciona: 
"No século passado, outrossim, Savigny elaborou interessante proposição, que fez escola 
e foi adotada, em nosso País, por João Monteiro.  
Entendia o renomado autor prussiano nada representar a expressão abstrata da 
sentença, tornando-se necessária, para conhecimento do raciocínio do Juiz, a penetração 
no sentido do ato decisório, mediante a verificação dos seus motivos. Por outras palavras, 
a sentença deve ser considerada como um todo, como uma unidade lógica e jurídica, de 
modo a não se separarem a conclusão e os motivos objetivos, constitutivos de sua causa 
imediata. Em síntese, os motivos objetivos da sentença são abrangidos pela coisa 
julgada, tanto quanto a parte dispositiva". 
Nessa linha de raciocínio, observe-se que, já no final do voto, conforme retrotranscrito, foi 
colacionada, como fundamento último, a Circular nº 1.225/87 do BACEN, que 
expressamente resguarda, vale transcrever novamente, "o direito dos mutuários não 
beneficiados com o índice de reajustamento automático de salário de que tratam os 
Decretos-leis nºs 2.284, de 10.03.86, 2.302, de 21.11.86, e 2.335, de 12.06.87, de 
obterem reajustes em suas prestações mensais em consonância com o seu efetivo 
aumento salarial. Para esse efeito, deverão efetuar a devida comprovação perante o 
agente financeiro". 
Destarte, concluo como lídima a pretensão do mutuário de que a prestação, no período 
em que estava empregado e que comprovou perante o agente financeiro os percentuais 
de aumento salarial obtidos, seja corrigida com base em tais percentuais. É o que se 
depreende do contrato, que prevê a equivalência salarial, e do voto do relator do 
ACÓRDÃOtransitado em julgado entre as partes, que citou como fundamento norma que 
assegura esse direito. 
Em não podendo mais o mutuário comprovar os percentuais de aumento de sua renda, 
por haver se tornado trabalhador autônomo, entendo cabível a aplicação da UPC, 
conforme previsto no contrato, tendo como limite a variação do Salário Mínimo de 
Referência. Isso porque o ACÓRDÃOnão anulou nenhuma cláusula contratual. Deve-se 
interpretar o ali decidido em consonância com o pactuado entre as partes. Observe-se 
que o relator cita o texto extraído de um voto do Ministro Torreão Braz, onde se afirma 
que "a configuração da equivalência salarial não se dá pela indexação de acordo com os 
mesmos índices aplicados à correção do salário e da prestação. Esta 
relação/equivalência está amparada pela lei em termos de limite, ou como teto: o mutuário 
pode pagar menos, mas não poderá comprometer mais do que uma porção certa de seu 
salário e que corresponde àquela originalmente prevista no contrato. Assim, não importa 
que índices distintos corrijam salários e prestações - não é de igualdade que se trata, mas 
de equivalência como teto". 
No caso, o teto, como não pode ser o salário do mutuário, por ser ele trabalhador 
autônomo, será o salário mínimo. E salário mínimo de referência, em razão do expresso 
na circular supracitada do BACEN, tomada como fundamento pelo ACÓRDÃOtransitado 
em julgado entre as partes, onde se afirma que "as prestações mensais dos contratos, 
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cujos reajustes estejam vinculados à variação do salário mínimo, passam a ser efetuadas 
em função da variação do salário mínimo de referência". 
Quanto ao período do Plano Cruzado, se se aplicou o congelamento a todas as 
prestações de mutuários do SFH, não há por que se excluírem aqueles que estavam sub 
judice, a um porque a decisão final não afastou a aplicação desse congelamento, apenas 
buscou delimitar a aplicação do pactuado; a dois porque se assim fosse estar-se-ia como 
que punindo o mutuário pelo simples fato de ter ingressado em juízo na busca de seu 
direito, alfim reconhecido, de que se respeitasse a equivalência salarial prevista no 
contrato, o que seria indubitavelmente injusto. 
Quanto ao exato quantum resultante da aplicação desses esclarecimentos, entendo ser o 
consignado capaz de calculá-lo, pelo que determino que o faça, apresentando-o ao Juízo 
a quo para que possa, comparando com o consignado, levantar o devido. 
Julgo, destarte, procedente o pedido de consignação, porque os valores cobrados pelo 
BANORTE estavam incorretos, devido a erro de interpretação do determinado no 
ACÓRDÃOvinculante das partes. 
Ante o exposto, dou provimento à apelação para reformar a sentença, julgando 
procedente o pedido consignatório. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 93.942-AL 

Relator: O SR. JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO 
Apelante: MARIA ISABEL DE MELO CORREIA E OUTROS 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS. 
Advogados: DRS. JOSÉ PETRUCIO DE OLIVEIRA (APTES.)  

E ROSA MARIA UCHOA LESSA AZEVEDO E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Processual Civil. Liquidação de sentença. Cálculos do contador. Embargos à execução. 
Art. 730 do CPC. Sentença fundamentada. Nulidade inexistente. Prazo. Inaplicação do 
art. 188 do CPC. Intempestividade reconhecida. 
1. Afastada a argüição de nulidade da sentença por falta de fundamentação, porquanto as 
razões de decidir expendidas na decisão recorrida atendem à norma do art. 93, XI, da 
Constituição Federal de 1988. 
2. Não se aplica a contagem em dobro de que trata o art. 188 do CPC ao prazo para a 
Fazenda Pública opor embargos à execução, nos termos do art. 730 da mesma Lei 
Adjetiva Civil. Precedentes deste Tribunal: AC 12923-AL, Rel. Juiz Hugo Machado, DJU 
27.05.94; AC 94474-RN, Rel. Juiz Ridalvo Costa, DJU 10.05.96, p. 29991). 
3. Procedida a juntada do mandado de citação em 19.01.95 e opostos os embargos 
somente em 08.02.95, decorrido, portanto, o prazo do art. 730 do CPC, é de se 
reconhecer que a ação incidental foi ajuizada a destempo. 
4. Preliminar de intempestividade acolhida. Apelação provida, para o não conhecimento 
dos embargos. 
 

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, 17 de outubro de 1996 (data da retificação da proclamação de julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO: 
1. Maria Isabel de Melo Correia e outros, na qualidade de dependentes do beneficiário 
Joaquim Correia da Silva Neto, tendo obtido, conforme ACÓRDÃOna AC 18771-AL (fls. 
80/84), restabelecimento de benefício previdenciário suspenso desde abril de 1988 (fls. 
126), reimplantado em maio de 1994 (fls. 137/138), promoveram o recebimento dos 
atrasados (fls. 153), apresentando como suas as contas de fls. 139/141, elaboradas pela 
Contadoria da Seção Judiciária de Alagoas, no valor total de R$ 48.625,80, sendo R$ 
42.283,31 equivalentes ao débito total atualizado até setembro de 1994 e R$ 6.342,49 de 
honorários advocatícios. 
2. Citado na conformidade do art. 730 do CPC, o INSS opôs embargos, alegando excesso 
à execução, apresentando, como "importância exata conforme a condenação" e de 
acordo com os cálculos elaborados por seus contadores, a quantia de R$ 15.724,82. 
3. Após a manifestação dos embargados, o ilustre Juiz Federal da 3ª Vara de Alagoas, 
Paulo Machado Cordeiro, julgou procedentes os embargos, por considerar que a conta 
apresentada pelo INSS corresponde aos valores fixados na sentença prolatada.        4. 
Apelaram os exeqüentes, sustentando, inicialmente, que os embargos foram ajuizados 
após o decurso de prazo para o executado discutir o mérito da matéria no quanto 
atacado. Aduziram, ainda, pedido de inclusão, na planilha, de décimos terceiros dos anos 
de 1988 a 1993. Ao final, requereram a nulidade da sentença por falta de fundamento; 
pediram a rejeição dos embargos, para se manter o valor da execução. 
5. Regularmente processado o recurso, subiram os autos a este Tribunal. 
6. Dispensei a revisão, por se tratar de matéria predominantemente de direito (art. 30, IX, 
do Regimento Interno do egrégio TRF da 5ª Região). 
7. É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO (Relator):  
1. Não merece acolhida a argüição de nulidade da sentença por falta de fundamentação, 
porquanto, embora não correspondam aos interesses dos embargados, ora apelantes, as 
razões de decidir expendidas no decisum de fls. 14/18 destes embargos, ora em 
reexame, atendem à regra insculpida no art. 93, inciso XI, da Constituição Federal de 
1988. 
2. No concernente ao prazo para interposição de embargos à execução, nos termos do 
art. 730 do CPC, sigo o entendimento deste Tribunal, segundo o qual não se aplica ao 
mesmo a contagem em dobro tratada no art. 188 também do CPC. 
3. A exemplo, colho os arestos que mereceram as seguintes ementas: 
"Execução contra a Fazenda Pública. Embargos. 
- O prazo para a Fazenda Pública opor embargos, nas execuções de título judicial (art. 
730, CPC), é de 10 (dez) dias, não se lhe aplicando o disposto no art. 188 do CPC. 
- É imprescindível, no entanto, a citação formal da Fazenda Pública, na forma do art. 730 
do CPC, para que se inicie o prazo de oposição da ação incidental. 
- Ausência de citação do Instituto-réu. Tempestividade dos embargos".  
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(AC 94474-RN, Rel. Juiz Ridalvo Costa, DJU 10.05.96, p. 29991). 
"Processual Civil. Embargos à execução. CPC. Art. 730. Prazo. 
- O prazo para interposição de embargos, nos termos do art. 730 do CPC, é de dez dias, 
não se podendo cogitar de sua contagem em dobro, posto que conferido já, 
especificamente, à Fazenda Pública".  
(AC 12.923-AL, Rel. Juiz Hugo Machado, DJU 27.05.94)  
4. Por oportuno, no que tange ao art. 730 do CPC, faço remissão às anotações de 
Theotonio Negrão, in verbis: 
"Art. 730:10. A este prazo não se aplica o disposto no art. 188, pela óbvia razão de que é 
estabelecido somente para a Fazenda Pública e não para outra parte em conjunto com 
ela (neste sentido: RTFR 103/28, 105/62, RT 513/248, RTRF-4ª Região 13/312). Além do 
mais: 'Constituindo os embargos de devedor ação incidental de conhecimento, inaplicável 
é o art. 188 do CPC, quando opostos pela Fazenda Pública, por se restringir à 
contestação e ao recurso' (RF 319/164)". (Código de Processo Civil e Legislação 
Processual em Vigor, 27a. ed., Saraiva, 1996, p. 512). 
5. No caso de que se cuida, o mandado de citação foi juntado em 19.01.95 (fls. 154v da 
ação principal), enquanto que os embargos foram opostos em 08.02.95 (fls. 03 dos 
embargos), quando já decorrido o prazo de 10 (dez) dias estabelecido no art. 730 do 
CPC. Forçoso, pois, reconhecer que a ação incidental foi ajuizada a destempo. 
6. Ante o exposto, dou provimento à apelação para, acolhendo a preliminar de 
intempestividade, não conhecer dos embargos à execução propostos pelo INSS. 
7. É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 95.199-CE 

Relator:  O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante:  LUIZ DE SOUZA 
Apelado:  INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. LUCINEZIA LIMA DE MELO (APTE.) E  

ALEXANDRE MEIRELES MARQUES E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Previdenciário. Pensão de Soldado da Borracha. Retroatividade. Impossibilidade. 
Apelação improvida. 
- A pensão de Soldado da Borracha jamais poderá ser concedida retroativamente à data 
do requerimento ao INSS, eis que a lei regulamentadora do art. 54 do ADCT - Lei 
7.986/89 - tal não admite. 
- 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, 14 de novembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Apela Luiz de Souza de sentença que julgara 
improcedente pedido por ele formulado, visando à condenação do INSS na importância 
de 72 (setenta e dois) salários mínimos, devidos, segundo ele, desde 05.10.88, em 
decorrência da pensão assegurada a Soldados da Borracha pelo art. 54 do ADCT/88. 
O MM. Julgador monocrático entendera ser a referida pensão devida somente a partir da 
data de protocolização do requerimento do benefício. 
O benefício jamais poderia ser requerido, afirma o apelante, antes de reconhecido 
Soldado da Borracha através de ação declaratória, baseada em provas testemunhais, 
proposta na Justiça Federal. Por isso, os pagamentos devem retroagir à data da 
promulgação do ADCT. 
As contra-razões negam o efeito retroativo do benefício, ficando autorizados pagamentos, 
tão-só, a partir do requerimento junto ao Instituto apelado. 
Relatei. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Soldado da Borracha é a 
denominação dada aos brasileiros, na grande maioria nordestinos, que formaram o 
batalhão de homens recrutados e encaminhados para trabalhar nos seringais da 
Amazônia, mediante acordo celebrado pelo Coordenador da Mobilização Econômica e 
pelo Presidente da Comissão de Controle dos Acordos de Washington com a Rubber 
Development Corporation, em 6 (seis) de setembro de 1943, com o fim de incrementar a 
produção de borracha no período da Segunda Grande Guerra Mundial. 
Eram brasileiros valentes, levados pela necessidade de sobrevivência ou então pela flama 
do mais puro e ingênuo nacionalismo, acesa em suas almas, induzidos a contribuir com o 
seu quinhão, mesmo que indiretamente, para a vitória dos aliados. 
No livro Cordelius de Alfarrábios, o poeta fenício-libanês, nascido no Acre, Jorge Tufic, 
poetisa em telúricas imagens, com um realismo assustador, no emprego preciso e 
adequado da palavra, a saga dessa gente que não tivera a sua coragem e o seu valor 
devidamente reconhecidos pela história oficial: 
"Quantos eram porventura os que, vindos do sertão, trouxeram nos olhos fundos o brilho 
da promissão? Quantos da zona da mata, quantos da agreste caatinga deixaram seus 
bichos mortos, seca lua da cacimba? Quantos trouxeram, contadas, velhas estórias ao 
som que inventa coco-praieiro no quintal das madrugadas? Cearenses, nordestinos, 
nordestinados, talvez, atendendo ao chamamento da Pátria que se elevava mais alto no 
pensamento do que o flagelo da seca, largaram torres e feudos, feudos e torres que a 
Meca lhes trouxera em tempos idos dos Doze Pares de França, e, armando cintos e 
sacos, com seus facões afiados, fizeram jorrar o leite das seringueiras nativas, em nome 
dos aliados. 
Todavia, meus senhores, mercê da nossa borracha que fornecia a matéria para os 
mercados da guerra, foi alcançada a vitória contra os países do Eixo. O mundo foi dividido 
como parceiro da História. Todos tiveram sua parte na hora e vez do legado. Apenas tu, 
seringueiro, movido pela esperança de ajudar sendo ajudado, perdeste força e trabalho, 
mais vida do que dinheiro; foste igual à seringueira que tu sangraste sangrando nessas 
estradas do ocaso, e ao final do teu destino morreste soldado raso". 
No caso, ora em exame, o apelante fora reconhecido Soldado da Borracha através de 
sentença proferida em ação declaratória promovida perante a 6ª Vara da Justiça Federal 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

no Ceará. 
Suplica o recorrente a condenação do INSS ao pagamento da importância de 72 (setenta 
e dois) salários mínimos, correspondentes aos atrasados, retroativos à data da 
promulgação do ADCT, cujo art. 54 instituiu a pensão de Soldado da Borracha. 
Referido benefício jamais poderá ser concedido retroativamente à data do requerimento 
ao INSS, eis que a lei regulamentadora do art. 54 do ADCT - Lei 7.986, de 28.12.89 - tal 
não admite. É ler-se o parágrafo único do seu art. 5º: 
"Os pagamentos da pensão inicial iniciar-se-ão no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o 
reconhecimento do direito". 
E tal previsão legal, de caráter regulamentador, repita-se, em nada delira da dicção do art. 
54 do ADCT, que prevê o direito à mencionada pensão. 
Nego, pois, provimento à apelação. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 96.186-PE 

Relator: O SR. JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF 
Apelada: MARIA DAS DORES DE BARROS CORREIA 
Advogados: DRS. MARIA DOS PRAZERES DE OLIVEIRA E OUTROS (APTE.) E  

LUIZ GUILHERME GASPAR ANTUNES (APDA.) 
 

EMENTA 
Processual Civil. Fraude à execução. Não demonstração pela parte credora de que o 
adquirente do bem sabia da existência de demanda contra o alienante. Arts. 593, II, do 
CPC, e 109 do Código Civil. Operação negocial celebrada em clima de boa-fé. 
1. A ocorrência de fraude à execução, para ensejar a desconstituição da transação 
celebrada entre o alienante devedor e o adquirente do bem, não se contenta com a 
simples existência de demanda contra aquele, mas se exige que o credor demonstre que 
a insolvência do devedor era do conhecimento da outra parte, salvo se pública e notória, 
ou que tenha havido má-fé na operação de alienação. 
2. Sem a demonstração de tais pressupostos, que seriam encargo do credor, não se 
decreta o desfazimento de ato negocial que ostenta todas as características de licitude e 
validade. 
3. 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, 17 de outubro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO: 
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1. Cuida-se de apelação contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro 
propostos por Maria das Dores de Barros Correia, visando a anular a penhora do 
automóvel marca Chevette SL, placa IZ-6355, chassi 9BGTC11UJHC107800, ano 1987, 
modelo 1988, cor azul, que alega ser seu, penhora essa efetuada para garantir execução 
promovida pela Caixa Econômica Federal contra Barramares Representações e 
Empreendimentos Ltda. e outros. 
2. Sem a apresentação de contra-razões, devidamente processado o recurso, subiram os 
autos a este egrégio Tribunal. 
3. Dispensei revisão por ser matéria predominantemente de direito (art. 30, IX, do 
Regimento Interno do TRF da 5ª Região). 
4. É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO (Relator): 
1. Na verdade, o digno Juiz Federal a quo, ao julgar procedentes os embargos, entendeu 
que não houve fraude à execução, porque a compra do bem pela embargante não foi 
celebrada diretamente do executado, mas sim com um terceiro, caracterizando-se assim 
a sua boa fé. 
2. Conforme noticia o Juiz na sentença ora recorrida, "consta no feito da execução aqui 
embargada: a) em 03.04.89 foi pleiteada a tutela executória (fls. 02); b) em 17.06.91 o 
executado acima nominado, e sua esposa, foram citados (fls. 23/23-v); c) em 01.08.91 
certificou o meirinho que o citado lhe declarou não possuir bem penhorável (fls. 23-v/24); 
d) em 11.04.95 ocorreu a penhora aqui impugnada (fls. 77/77-v)". (Fls. 22/23)  
3. E acrescenta o douto Juiz: "Há, também, agora, nos presentes autos, documento 
expedido pelo DETRAN (fls. 10) sobre a seqüência histórica do registro da titularidade 
dominial do veículo cuja penhora é aqui embargada: a) de 28.10.87 a 01.07.93, Roberto 
Henrique Ferreira Coutinho; b) de 01.07.93 a 29.08.93, Gilvan Augusto de Carvalho; c) de 
29.08.93 a 12.05.95, data da declaração, a embargante". (Fls. 23). 
4. Creio que a ocorrência de fraude à execução, para ensejar a desconstituição da 
transação celebrada entre o alienante devedor e o adquirente do bem, não se contenta 
com a simples existência de demanda contra o alienante, mas se exige que o credor 
demonstre que a insolvência do devedor era do conhecimento da outra parte, salvo se 
pública e notória, ou que tenha havido má-fé na operação de alienação. 
5. O art. 107 do Código Civil prevê a anulabilidade dos atos negociais onerosos do 
devedor insolvente, quando a insolvência for notória, ou houver motivo para se a 
considerar do conhecimento do outro contratante. 
6. O art. 109 do mesmo Código, por sua vez, diz que a ação de anulação dos atos 
negociais celebrados com fraude contra credores pode ser proposta contra o terceiro 
adquirente, mas a condiciona a que haja procedido de má-fé. 
7. Sem a demonstração de tais pressupostos, que seriam encargo do credor, não se 
decreta o desfazimento de ato negocial que ostenta todas as características de licitude e 
validade.  
8. Pondera-se como relevante a boa-fé de terceiros perante os atos jurídicos negociais, 
de modo a se penalizarem os comportamentos de má-fé, podendo-se afirmar que o nosso 
Código Civil, em sede judicial de anulação de negócios jurídicos concertados por devedor 
insolvente, tem como indispensável que o contratante tenha agido de má-fé. 
9. E assim é porque a gênese da boa-fé está no Direito Negocial, sem a qual esse ramo 
jurídico perderia a sua necessária celeridade, em prejuízo da economia privada, para cuja 
segurança existe. 
10. Ante tais considerações, mantenho a sentença apelada pelos seus próprios e doutos 
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fundamentos. 
11. É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 96.775-PE  

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelantes: LUIZ DE VALOIS CORREIA E OUTROS, ISIS TELLES PEDROSA, NORMAN 

SAINT JOHN FELLOWS E MARIA JOSÉ PEREIRA PINTO 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. ROSÂNGELA DE MELO C. A. DE SOUZA E OUTROS, ISIS TELLES 

PEDROSA, NORMAN SAINT JOHN FELLOWS E MARIA JOSÉ PEREIRA 
PINTO (APTES.) 

 

EMENTA 
Administrativo. Advogado credenciado da Assistência Judiciária gratuita. Opção pelo 
cargo de Defensor Público. Lei Complementar 80/94. Impossibilidade. 
1. O direito de opção a que alude a Lei Complementar nº 80/94, em seu art. 137, 
pressupõe a investidura na função de Defensor Público.  
2. A garantia de estabilidade prevista no art. 19 do ADCT é assegurada apenas aos 
ocupantes de cargo público que, na data da promulgação da Constituição, contavam com 
pelo menos cinco anos contínuos de efetivo serviço. 
3. O pleito formulado pelos autores não encontra amparo legal. 
4. Apelação improvida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento às apelações, nos termos do relatório, do voto do Juiz 
Relator e das notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 12 de setembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Luiz de Valois Correia e outros interpuseram ação 
ordinária declaratória afirmativa contra a União Federal, visando a ver reconhecida a 
existência de relação de emprego entre os autores e a Justiça Federal, em virtude do 
exercício, há mais de um decênio, da função de advogados na Assistência Judiciária 
gratuita.  
Sustentam que, por ser esse tipo de prestação de serviço comum na Justiça de todo o 
Brasil, o constituinte de 1988 teria procurado institucionalizar a função dos advogados da 
Assistência Judiciária, sobretudo no âmbito da Justiça Federal, criando a Defensoria 
Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios (arts. 133 e 135 da CF). Como 
exercem a pré-falada Defensoria Pública há mais de dez anos, teriam direito à efetivação 
no referido cargo, consoante dispõe o art. 19 do ADCT, mormente após a edição da Lei 
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Complementar nº 80, de 12.01.94, que veio a regulamentar os supramencionados 
dispositivos constitucionais, consagrando, em seu art. 137, o direito de opção pela 
carreira aos defensores públicos investidos na função.  
Aduzem, alfim, que, em obediência ao dispositivo retro, enviaram telegrama e 
requerimento aos Exmos. Srs. Presidente da República, Ministro da Justiça e Defensor 
Público da União e Presidente deste Tribunal, fazendo a opção pela aludida carreira, de 
modo a assegurar a tempestividade de sua manifestação.  
Foi juntada aos autos vasta documentação comprobatória do exercício, por parte dos 
autores, da função de advogado da Assistência Judiciária. 
Em sua contestação, a União Federal, embora admitindo a existência da prestação de 
seviço pelos autores, alega a inexistência de vínculo empregatício ou funcional, 
salientando que na Justiça Federal de Primeira Instância sequer existem cargos de 
advogado de ofício. Ressalta que os autores não se encontram investidos na função de 
defensor público, de modo que não atendem aos requisitos exigidos pela Lei 
Complementar nº 80/94. 
Ao decidir antecipadamente a lide, o douto Juiz monocrático concluiu pela improcedência 
do pedido. 
Dessa decisão, apelam os autores, reiterando os termos da inicial. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A sentença apelada, da lavra do MM. Juiz 
Élio Wanderley de Siqueira Filho, bem delineou a questão, ao consignar o seguinte: 
"(...) 
Constato que a prova documental juntada aos autos apenas demonstra um fato público e 
notório, confirmado pela própria União Federal: os demandantes atuam, há significativo 
lapso temporal, na Assistência Judiciária Federal. Quanto a esta circunstância, não resta 
a menor dúvida. Importa saber (e aí é que reside o conflito) se se consubstancia, no caso 
concreto, vínculo empregatício com a ré. 
Verifico que a pretensão formulada na peça exordial não está agasalhada no 
ordenamento jurídico pátrio. O art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
de 1988 reporta-se aos "servidores públicos civis" em exercício há mais de 05 (cinco) 
anos quando da promulgação da nova Constituição Federal. 
Ocorre que, intrinsecamente, na estrutura da Administração Pública, apenas podem ser 
concebidos como servidores públicos, no sentido técnico, aqueles que ocupam cargo ou 
emprego público. Quanto ao primeiro, é de se rechaçar, de imediato, por não existir, no 
Quadro de Pessoal da Justiça Federal, o cargo de defensor público ou similar. 
Por outro lado, também não há que se falar em relação de emprego, de conformidade 
com os arts. 2º e 3º da CLT. A União Federal não "assinou", na condição de 
"empregadora", as Carteiras de Trabalho e Previdência Social - CTPS dos demandantes. 
Não recolheu as respectivas contribuições previdenciárias. Não são conferidos aos 
autores os direitos às férias remuneradas, ao 13º salário, às horas-extras com pagamento 
diferenciado, à licença-prêmio, enfim, às vantagens reconhecidas aos servidores públicos 
em geral. Não estão inscritos no PASEP. Além do mais, tem-se concebido como 
indispensável, para a configuração do vínculo empregatício, a coexistência de três 
elementos fundamentais: a subordinação hierárquica, a não eventualidade do trabalho 
desempenhado e a remuneração regular. 
Primeiramente, deve se salientar que, na espécie, não existe (e nem poderia existir) 
subordinação hierárquica a nenhuma autoridade ou funcionário público federal. O 
advogado, em função da própria natureza de suas atribuições, não se encontra 
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subordinado aos Magistrados da Seção Judiciária de Pernambuco, nem, muito menos, a 
qualquer servidor da Justiça Federal neste Estado. Cuida-se de uma função que é tida 
como essencial à administração da Justiça, mas não está subordinada hierarquicamente 
aos órgãos do Poder Judiciário. Aliás, não prestam serviços à União Federal ou a 
necessitados, que não têm condições financeiras para arcar com o pagamento de 
honorários advocatícios. A rigor, portanto, não servem à Justiça, mas aos 
hipossuficientes. 
Em segundo lugar, as atividades dos requerentes não são desenvolvidas em caráter 
permanente, exigindo a sua presença e atuação ao longo de todo o expediente forense. 
Ao contrário. Reclama-se dos demandantes, como, de resto, dos demais credenciados da 
Assistência Judiciária Federal, o comparecimento em um determinado dia da semana, 
segundo uma escala ajustada pela Administração do Foro. Se fossem, de fato, 
empregados públicos, teriam que prestar serviços conforme a carga horária dos 
servidores públicos federais, que devem cumprir 40 (quarenta) horas semanais. 
Quanto ao último dos requisitos, também se encontra ausente. Os credenciados não 
percebem remuneração fixa, periódica, apenas recebendo determinada importância, em 
função dos serviços comprovadamente desempenhados, no âmbito de suas atribuições, 
conforme, inclusive, as disponibilidades financeiras da Justiça Federal. Se a percepção de 
valores está vinculada ao serviço desenvolvido e só se verifica quando há disponibilidade 
de recursos, e são do conhecimento público as dificuldades de caixa por que passa a 
União Federal, não há regularidade alguma no pagamento da "remuneração". 
Nota-se, logo, que, em nenhum momento, houve a configuração de um vínculo 
empregatício. O aresto transcrito às fls. 06 não pode ser aplicado ao caso concreto, 
exatamente porque os autores não fazem jus a um salário, nem estão subordinados, 
funcionalmente, à União Federal, nem prestam serviços à mesma, mas aos 
jurisdicionados carentes. 
Destaque-se que o Provimento nº 210, de 28.05.81, do Conselho da Justiça Federal, não 
se reportou à criação de cargos ou de empregos públicos, instituindo, na verdade, um 
sistema de credenciamento dos advogados interressados, como prestadores de serviços. 
Reporta-se, dito provimento, à fixação dos limites máximo e mínimo dos valores a serem 
pagos aos credenciados, inclusive ressalvando que não farão jus à retribuição os 
advogados nomeados que perceberem vencimento ou salário da União ou de Estado, 
para prestar assistência judiciária aos necessitados. 
Esta regra distingue bem a situação dos ocupantes de cargos ou empregos públicos 
especificamente previstos na estrutura administrativa federal daqueles que são simples 
credenciados da Assistência Judiciária. Impertinente a remissão ao § 5º do art. 5º da Lei 
nº 1.060/50, inserido pela Lei nº 7.871/89. Fala-se, naquele dispositivo, em defensor 
público ou quem exerça cargo equivalente. São meros credenciados, na condição de 
prestadores de serviços. 
Quanto à referência ao art. 137 da Lei Complementar nº 80/94, é, da mesma forma, 
inoportuna. O comando normativo se reporta aos defensores públicos investidos na 
função. Os suplicantes não eram, nem são defensores públicos. Inexistiu, como bem 
destacou a União Federal, o ato administrativo formal da investidura na função. 
Iniludivelmente, evidenciou-se a necessidade de organização, no âmbito federal, da 
Defensoria Pública. Como não existiam cargos de defensores públicos, adotou-se o 
sistema de credenciamento, para permitir o acesso dos jurisdicionados pobres à Justiça 
Federal. Os advogados que, conscientes do relevante papel social de sua profissão, se 
prontificaram a ouvir o chamamento da Justiça, comprometendo-se a prestar serviços a 
pessoas carentes, fazendo jus a uma irrisória retribuição, fixada de acordo com as 
disponibilidades orçamentárias-financeiras da União Federal, estavam, à medida em que 
requereram seu cadastramento, perfeitamente cientes de sua condição de prestadores de 
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serviços credenciados, sem vínculo empregatício. Inassiste-lhes, pois, razão em postular 
o reconhecimento do dito vínculo. 
Isto posto, demonstrado que, na realidade, não se configurou a relação de emprego entre 
os autores (originários e supervenientes) e a União Federal, cuidando-se de meros 
credenciados da Assistência Judiciária Federal, julgo improcedente a pretensão formulada 
em Juízo. 
(...)"  
Não merece reparo a douta decisão, que decidiu a questão à luz do melhor direito. 
Na verdade, o art. 19 do ADCT, ao garantir a estabilidade aos servidores públicos não 
concursados, desde que, na data da promulgação da Constituição Federal, contassem 
cinco anos de efetivo exercício, partiu do pressuposto de que tais servidores ocupavam 
um determinado cargo público. Na espécie, no entanto, isso inocorre, porquanto, como 
bem ressaltou o MM. Juiz singular, inexiste no Quadro de Pessoal da Justiça Federal o 
cargo de defensor público ou similar, de modo que se torna inaplicável o dispositivo 
mencionado no caso in concreto. Ademais, como não se trata de servidores investidos na 
função de defensor público, incabível se torna a opção a que alude a Lei Complementar 
nº 80/94. 
Ressalto, por fim, que a atividade desenvolvida pelos autores não era unicamente do 
interesse da Justiça Federal, mas, antes, atendia às necessidades dos jurisdicionados - e, 
portanto, de toda a sociedade - e dos próprios autores, que recebiam a contraprestação 
devida.  
Destarte, inobstante merecedora de elogios a atividade desenvolvida pelo ilustres 
advogados-autores, entendo que não há como se conceder o pleito formulado à inicial, 
por total falta de amparo legal.  
Com esses simples adendos, mantenho integralmente a bem lançada decisão de Primeiro 
Grau, negando provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 96.972-AL  

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: UNIÃO FEDERAL  
Apelado: JOSÉ BATISTA DE SOUZA 
Advogados: DRS. MÔNICA LINS MEDEIROS E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Ação de reintegração. Empregado do BNCC. Extinção da empresa. Indenização. Optante 
pelo FGTS. 
- O encerramento das atividades da empresa, a teor do art. 497 da CLT, gera direito à 
indenização dobrada em favor do estável e não à reintegração. 
- Empregado não detentor de estabilidade, optante pelo FGTS. 
- Improcedência do pedido. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à apelação da União Federal e à remessa, nos termos do 
relatório e voto anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 19 de dezembro de 1996 (data do julgamento). 
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JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: José Batista de Souza promoveu, em 31.10.1991, 
reclamação trabalhista perante a 3ª JCJ de Maceió/AL contra o BNCC - Banco Nacional 
de Crédito Cooperativo, em liquidação extrajudicial, e contra a União Federal. Por força de 
decisão do eg. STJ, proferida em conflito negativo, foi reconhecida a competência da 
Justiça Federal para a causa. 
O autor alega, em resumo:  
a) que era funcionário do Banco Nacional de Crédito Cooperativo - BNCC, desde 
19.03.1964, extinto por força da Lei nº 8.029/90 e do Decreto nº 99.226/90, e, em 
conseqüência, rescindido o seu contrato de trabalho em 08.02.1991, após mais de 27 
anos de trabalho; 
b) que o regulamento de empresa, em vigor à época de sua contratação, assegurava a 
estabilidade ao empregado após 10 (dez) anos de efetivo serviço. 
Pediu a reintegração no emprego, com o pagamento dos salários e direitos do período em 
que estivera afastado do serviço ou, sucessivamente, o pagamento da indenização em 
dobro (54 anos), nos termos do art. 497 da CLT, diferença no percentual de 60,94% sobre 
seu salário de março de 1988 e incidência sobre os subseqüentes, diferença decorrente 
da equiparação salarial com os funcionários do Banco do Brasil, a partir de março de 
1988, diferenças salariais nos percentuais de 11,30%, 22,54% e 33,84%, incidentes sobre 
o mês de março/88 e subseqüentes.  
E, por fim, o IPC de março e abril de 1990 (84,32% e 44,80%), IPC de janeiro/89 
(70,28%), diferença de horas extras, pagamento de licença-prêmio não gozada, 
pagamento de adicional por tempo de serviço, dobra salarial dos trabalhos realizados em 
finais de semana e feriados, além de multa pelo não cumprimento das convenções 
coletivas e multa do art. 467 da CLT.  
O MM. Juiz Federal, entendendo que restou demonstrada a estabilidade do autor, julgou 
procedentes em parte os pedidos, para declarar a nulidade da despedida do autor, e, em 
conseqüência, "o direito do mesmo à reintegração ao serviço público federal, nos termos 
da Lei nº 8.112/90, com direito ao recebimento do valor da sua remuneração, vencimentos 
mais vantagens relativas ao anuênio e da licença-prêmio" (fls. 331), desde o ato de 
despedida até a efetiva reintegração. 
Da r. sentença a União Federal interpôs apelação, aduzindo, em síntese: 
a) nulidade da sentença por não ter apreciado a argüição de prescrição do direito de ação 
do autor; 
b) no mérito, que o autor não tinha direito à estabilidade por ter, na vigência do seu 
contrato de trabalho, aderido às novas regras do regulamento de empresa de 1975, 
renunciando à estabilidade; 
c) que, tendo sido extinto o BNCC, foram também extintos os contratos de trabalho dos 
seus empregados;  
d) que, no serviço público federal, inexiste o cargo de bancário ou o seu equivalente. 
Não houve resposta ao recurso. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Cuida-se de reclamação trabalhista que, por força 
de decisão do eg. STJ, proferida em conflito negativo, foi reconhecida a competência da 
Justiça Federal para o seu processamento, ao entendimento de que se tratava de pedido 
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de natureza estatutária - fls. 243/252. 
Recebida no Juízo singular, a reclamação trabalhista não tramitou segundo o rito 
estabelecido na Consolidação das Leis do Trabalho, nem foi convertida expressamente 
em ação de rito comum. Omitiu-se, também, a formulação das propostas de conciliação 
inerentes ao processo trabalhista.  
As partes não alegaram prejuízo em decorrência dessas omissões. Nulidades não há. 
O autor, ex-empregado do Banco Nacional de Crédito Cooperativo - BNCC, sociedade de 
economia mista da administração pública federal, pretendeu, com a presente ação, 
reintegrar-se ao emprego sob o argumento de que, à época da rescisão do seu contrato 
de trabalho, era estável, razão por que somente poderia ter sido demitido por justa causa. 
Requereu, ainda, em cumulação eventual, o pagamento de indenização em dobro (art. 
497 da CLT), e demais garantias e diferenças salariais decorrentes do mencionado 
contrato de trabalho. 
A sentença, favorável em parte à pretensão, é impugnada pela União Federal em 
apelação, com preliminar de nulidade por não haver o julgamento se manifestado sobre a 
argüição de prescrição, feita na contestação, resultando descumprido o oficio jurisdicional 
por infração ao artigo 458, II e III, do CPC.  
Entendo que, se a sentença silenciara acerca da alegação de prescrição, cabia às partes 
interpor embargos de declaração para suprir a omissão. Como não o fizeram, afasto a 
nulidade e passo a examinar a causa extintiva do direito à reclamação agora no 
julgamento da apelação e da remessa. 
Por força do art. 173, § 1º, da CF/88, os empregados das sociedades de economia mista 
mantêm com elas vínculos trabalhistas, não estatutários. A Lei do Regime Jurídico Único 
amparou apenas os servidores da União, autarquias e fundações públicas. Não os 
empregados das sociedades de economia mista. Quanto à prescrição para as ações 
trabalhistas, dispôs a Constituição Federal, em seu art. 7º: 
"XXIX - ação, quanto a créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo 
prescricional de:  
a) cinco anos para o trabalhador urbano, até o limite de dois anos após a extinção do 
contrato;  
b) até dois anos após a extinção do contrato, para o trabalhador rural". 
Embora tenha sido dilatado para cinco anos o prazo prescricional trabalhista, na vigência 
do contrato de trabalho urbano, a ampliação não atingiu os prazos de prescrição bienal do 
artigo 11 da CLT, já consumados à época em que foi promulgada a Constituição de 1988, 
tal como resultou sumulada a jurisprudência do eg. TST, verbete nº 308.  
A extinção do contrato de trabalho do reclamante ocorreu em 08.02.91. A reclamatória foi 
ajuizada em 31.10.91 - fls. 6. Tempestivamente, portanto. Se se entender que o pedido de 
reintegração é de índole estatutária, o prazo de prescrição qüinqüenal comum das ações 
contra a Fazenda Pública também não se havia consumado. Dos outros títulos 
reclamados na inicial somente as vantagens anteriores a 4 de outubro de 1986 foram 
atingidas pela prescrição bienal, consumada antes da promulgação da novel Constituição. 
Passo, agora, ao exame do pedido de reintegração. 
O autor sustenta que adquiriu a estabilidade decenal por força das disposições do 
regulamento de pessoal do BNCC, aprovado em reunião de diretoria de 13.03.1964, o 
qual vigorou até 1975. 
Em regra, as alterações unilaterais do contrato de trabalho, posteriores à admissão de 
empregado, supressoras de garantias anteriormente asseguradas, são nulas por ferirem o 
princípio da irrenunciabilidade, presença forte no Direito do Trabalho. Como tal não se 
considera a opção livre pelo regime do FGTS.  
Ainda que o reclamante fosse detentor de estabilidade por força das disposições do 
regulamento de pessoal de 1964, tendo ocorrido a extinção da empresa empregadora 
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haveria também, pelo mesmo fato, a extinção do contrato de trabalho, nos termos do art. 
497 da CLT: 
"Art. 497. Extinguindo-se a empresa, sem a ocorrência de motivo de força maior, ao 
empregado estável despedido é garantida a indenização por rescisão do contrato por 
prazo indeterminado, paga em dobro". 
A mencionada norma estabelece a indenização devida ao empregado estável no caso de 
encerramento das atividades da empresa, não sendo causa legal de reintegração. É que 
o contrato de trabalho se extingue.  
Mesmo que fosse estável, repito, não haveria reintegração do autor à empresa 
contratante (extinta), ou a qualquer outro órgão da Administração Federal, por ter ocorrido 
a extinção do seu contrato de trabalho. Por conveniência da Administração Pública 
poderia ter havido aproveitamento em outro órgão, mas não houve. 
Entretanto, demonstra a documentação constante dos autos que o reclamante não 
gozava de estabilidade. Do termo de rescisão do contrato de trabalho do autor - fls. 20, e 
da cópia da sua ficha funcional - fls. 180, consta que ele fizera opção, em 31.01.67, pelo 
regime do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, incompatível com a aquisição da 
estabilidade.  
Tecendo considerações históricas acerca do regime do FGTS, o prof. Arnaldo Süssekind 
(in Instituições de Direito do Trabalho - vol. 01, 1994) ensina: 
"A Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966, alterada pelo Decreto-lei nº 20, de 14 de 
setembro de 1966, e regulamentada pelo Decreto nº 59.820, de 20 de dezembro de 1966, 
alterado pelo Decreto nº 61.405, de 28 de setembro de 1967, criou o FGTS, instituindo, 
em caráter optativo, novo sistema de 'indenização', nova disciplina legal relativa ao tempo 
de serviço do empregado. Tal sistema excluía a estabilidade.  
Os empregados, teoricamente, poderiam optar ou não pelo novo sistema. Assim, havia 
empregados optantes, que não podiam tornar-se estáveis, e empregados não optantes, 
que podiam alcançar a estabilidade. Saliente-se, no entanto, que, em relação a todos os 
empregados (optantes ou não), ficava o empregador obrigado ao depósito (8% sobre a 
remuneração do mês anterior) para a formação do Fundo". (P. 588). 
(...) 
"O empregado, ao optar pelo FGTS, renunciava à estabilidade ou à possibilidade de vir a 
obtê-la. Ao empregado estável na data da entrada em vigor da Lei nº 5.107 (13 de 
setembro de 1966) permitiu-se renunciar à estabilidade, sendo empregado optante ou 
não, com a assistência prevista no art. 500 da CLT, mediante acordo pelo qual lhe fosse 
paga indenização nunca inferior a 60% da prevista na lei (em dobro), com cessação do 
contrato e levantamento do depósito. Tratando-se de empregado estável optante, a 
renúncia por acordo, na mesma base (60% da indenização), podia verificar-se, sem 
levantamento do depósito, prosseguindo o contrato, não mais se computando o tempo 
anterior à opção. 
A lei falava inadequadamente em 'transação', que pressupõe a res dubia. Do que se trata, 
como dissemos, é de uma renúncia (ato unilateral) mediante acordo (ato bilateral), 
recebendo o empregado, nos termos deste, determinada quantia. Referia-se a lei a 
empregado já estável na data da respectiva entrada em vigor. E quanto aos que viessem 
a adquirir estabilidade depois? A renúncia à estabilidade sempre foi possível (art. 500 
CLT). E nada impedia que, com a renúncia, se fizesse, também, um acordo pelo qual o 
empregador se obrigasse a pagar certa importância ao empregado demissionário. A 
opção traduz renúncia à estabilidade pelo empregado estável optante. Não víamos por 
que impedi-lo de fazer acordo quanto ao tempo anterior à opção, ainda que se tivesse 
tornado estável após a vigência da Lei nº 5.107, desde que respeitado o limite de 60% 
com cessação ou prosseguimento do contrato (Súmula 54 do TST)". (P. 590 - grifamos). 
Tenho, pois, como improcedente o pedido de reintegração do reclamante. Igualmente 
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improcede o pedido de indenização em dobro, em não sendo possível a reintegração, 
posto que o artigo 497 da CLT somente assegura a dobra indenizatória quando se trata 
de empregado estável, condição que o reclamante não atingiu. 
Isto posto, dou provimento à apelação e à remessa para reconhecer a prescrição parcial 
das pretensões relativas ao período anterior a 04.10.86 e para julgar improcedente a 
reclamação, ficando o reclamante dispensado do pagamento das custas e dos honorários 
advocatícios (art. 789, § 9º, da CLT).  
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 97.323-RN 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelado: FRANCISCO VALDEMAR PESSOA 
Advogados: DRS. ANA MARIA DE PAIVA DUMARESQ E OUTROS (APTE.) E  

MÁRCIA REGINA MARQUES DOS SANTOS (APDO.) 
 

EMENTA 
Previdenciário. Aposentadoria por invalidez. Motorista. Acidente em serviço. Direito ao 
benefício. 
- Comprovado pela perícia que o apelado é portador de cegueira irreversível do olho 
esquerdo, fator que o incapacita para exercer a profissão de motorista, tem direito a 
aposentadoria por invalidez. 
- Se o segurado não tem mais condições de exercer a sua atividade habitual - motorista -, 
e não pode pleitear outra mais amena, em face da idade avançada, baixa escolaridade e 
saúde debilitada, é incensurável a decisão que lhe concede, de plano, a aposentadoria 
por invalidez. 
- Apelação improvida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 97323-RN, em que são 
partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, à unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 12 de junho de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Francisco Valdemar Pessoa, identificado nos 
autos, ajuizou ação ordinária contra o INSS, a fim de que fosse reconhecido o seu direito 
à aposentadoria por invalidez, desde setembro de 1993, época em que lhe foi negado, por 
via administrativa, requerimento feito nesse sentido. 
Alega o autor que, no ano de 1974, a serviço da Prefeitura Municipal de Macaíba-RN, 
sofreu um acidente que lhe ocasionou a perda da visão do olho esquerdo, ficando assim 
impossibilitado de exercer a sua profissão de motorista. 
O MM. Juiz a quo julgou o pedido procedente, por entender que ao motorista que, no 
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exercício da profissão, em razão de acidente automobilístico, perde a visão de um dos 
olhos, cabe o direito à aposentadoria por invalidez. 
Inconformado, apela o INSS às fls. 68/70. 
Após contra-razões, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por distribuição. 
Peço a inclusão do feito em pauta. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Trata-se de apelação de sentença que 
reconheceu o direito do autor à aposentadoria por invalidez, condenando o INSS ao 
pagamento do benefício, desde setembro de 1993, acrescido de juros e correção 
monetária. 
Compulsando os autos, observo que a r. sentença singular não merece reforma. 
Diante do mister da realização de perícia, foi designado alguém habilitado a elaborar um 
laudo sobre as condições do autor. 
Realizada a perícia, foi comprovado que o apelado é portador de cegueira irreversível do 
olho esquerdo, fator que o incapacita para exercer a profissão de motorista, conforme o 
laudo às fls. 49, do qual transcrevo trecho: "paciente cego do olho esquerdo, 
conseqüentemente incapaz para trabalho que requeira visão binocular".  
Se o segurado não tem mais condições de exercer a sua atividade habitual - motorista -, e 
não pode pleitear outra mais amena, em face da idade avançada, baixa escolaridade e 
saúde debilitada, é incensurável a decisão que lhe concede, de plano, a aposentadoria 
por invalidez. 
Neste mesmo sentido, transcrevo trecho de decisão proferida na AC 66149, DJ 18.08.95, 
a qual teve como Relator o Juiz Nereu Santos, verbis: 
"EMENTA: Previdenciário. Aposentadoria por invalidez. Inabilidade para outras profissões. 
- Motorista incapacitado de exercer a profissão em virtude de lesão definitiva nos 
membros superiores, inabilitado para o exercício de outras atividades por falta de 
conhecimento técnico e intelectual, faz jus a aposentadoria por invalidez". 
Sem outras considerações, por desnecessárias, nego provimento ao apelo para manter a 
sentença recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 98.197-RN 

Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE- UFRN 
Apelada: MARLÚCIA DA SILVA 
Advogados: DRS. DIVONE MARIA PINHEIRO E OUTROS (APTE.) E  

FRANCISCO DE ASSIS FREITAS AMORIM (APDA.) 
 

EMENTA 
Civil. Responsabilidade. Furto de veículo em estacionamento privativo de Universidade 
Pública. Negligência no serviço de vigilância. Dever de guarda. Obrigação de indenizar. 
Apelo improvido. 
1. Omissão do Estado que rendeu ensejo à ocorrência de furto, por ato de terceiro, de 
veículo particular. Responsabilidade subjetiva, a pressupor, pelo menos, culpa nas 
modalidades negligência, imperícia ou imprudência que, mesmo não sendo 
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individualizável, pode ser genericamente atribuída ao serviço estatal. 
2. A Universidade responde pelo dano patrimonial decorrente de furto de veículo 
estacionado em área privativa, de uso dos professores, servidores e estudantes, eis que 
tem o dever de guarda e vigilância sobre o local (estacionamento da própria Instituição de 
Ensino Superior). 
3. Nexo de causalidade entre a omissão estatal e o prejuízo. Culpa in omittendo. 
Obrigação de indenizar. 
4. Apelo improvido. Sentença mantida. 
 

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, 26 de setembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: A presente apelação foi interposta com a 
finalidade de reformar a r. decisão monocrática de fls. 69/74, que julgou procedente, em 
parte, o pedido da autora, condenando a autarquia-ré a pagar o valor correspondente a 
um veículo tipo GOL CL, com um ano de uso, a título de indenização por dano, valor esse 
a ser apurado em liquidação. 
Em ação de indenização por perdas e danos, ajuizada contra a Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte - UFRN, a autora alegou, em síntese, que: a) no dia 27.07.90, após 
terminar sua jornada de trabalho no Hospital Universitário Onofre Lopes, foi surpreendida 
com o furto de seu veículo, que se encontrava no estacionamento privativo da referida 
Universidade; b) imediatamente, comunicou o fato às autoridades policiais; c) requereu 
administrativamente uma indenização face ao incidente, pedido indeferido, sob o 
argumento de ser impossível à autarquia-ré responsabilizar-se por furtos de coisa alheia, 
pelo só fato de se encontrar o bem em área do seu domínio. 
Pediu-se: a) a condenação da UFRN ao pagamento de uma indenização pelos danos 
patrimoniais emergentes, de valor equivalente a um veículo tipo GOL CL, com um ano de 
uso e, ainda, o ressarcimento de todos os gastos efetivados pela autora com seus 
deslocamentos e de sua família (inclusive os ocorridos após a prolação da sentença); b) 
indenização por danos morais. Nos autos os documentos de fls. 
Na contestação (fls. 41/46) a autarquia-ré aduziu, preliminarmente, a impossibilidade 
jurídica do pedido. No mérito, ressaltou que, para apuração da responsabilidade, em se 
cuidando de órgão público, ter-se-ia de prestigiar a teoria do risco administrativo (e não a 
teoria da culpa), insculpida no artigo 159 do Código Civil pátrio. 
Colhida a prova oral e encerrada a instrução, o douto Juiz a quo julgou procedente, em 
parte, o pedido, condenando a ré a pagar à autora, a título de indenização por dano, o 
valor correspondente a um veículo tipo GOL CL, com um ano de uso, valor esse a ser 
apurado em liquidação; os demais pedidos foram rejeitados. 
Irresignada, a UFRN apelou (fls. 76/90), aduzindo não serem as entidades públicas 
"seguradoras universais", responsáveis por todos os danos causados aos particulares, 
ainda que decorrentes da ação de terceiros. 
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Em se tratando de responsabilidade objetiva do Estado, foi dito na seqüência, deve ser 
comprovada a existência de ação ou omissão do Poder Público, o dano ocorrido em 
decorrência da prestação de serviço público e o nexo de causalidade entre a ação ou 
omissão e o dano. Na hipótese de responsabilidade subjetiva, acrescentou, deve ser 
comprovada, além destes, a culpa, o que, in casu, não foi demonstrado. 
Sem contra-razões. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): A r. sentença merece ser confirmada, 
pelos fundamentos a seguir delineados. 
O cerne da questão consubstancia-se em saber se há responsabilidade civil da autarquia-
ré pelo furto do veículo da apelada, que se encontrava em estacionamento privativo da 
Universidade, e se haveria, no caso de resposta afirmativa, obrigação de indenizar. 
Sobre a responsabilidade civil objetiva da Administração, dispõe o parágrafo 6º do artigo 
37 da Constituição Federal, verbis: 
"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o reesponsável nos casos de dolo ou 
culpa". 
Tal dispositivo revela que todos os entes estatais e seus desmembramentos 
administrativos têm obrigação legal de indenizar o dano causado a terceiros por seus 
servidores, por ato comissivo ou omissivo, independentemente da prova de culpa no 
cometimento da lesão. É a tese da responsabilidade objetiva sem culpa. 
Entretanto, no caso em tela, verifica-se que o furto do veículo foi ocasionado por ato de 
terceiros e não de servidor público, não se aplicando a tese da responsabilidade objetiva 
insculpida no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que reporta-se a comportamento 
comissivo ou omissivo dos servidores, não alcançando atos de terceiros ou fenômenos da 
natureza que causem danos a particulares. 
O legislador constituinte só cobriu o risco administrativo da atuação ou inação dos 
servidores públicos, não estendendo aos danos causados por terceiros ou pelos 
fenômenos naturais, devendo ser provada, nesses casos, a culpa da Administração. 
Portanto, quando o comportamento omissivo do Estado condiciona a ocorrência do dano 
patrimonial causado por terceiro, a responsabilidade estatal é subjetiva, porquanto supõe 
dolo ou culpa em suas modalidades de negligência, imperícia ou imprudência, embora 
possa tratar-se de uma culpa não individualizável na pessoa de tal ou qual funcionário, 
mas atribuída ao serviço estatal genericamente, que não funcionou eficientemente. É 
nesse sentido que a r. sentença, data venia, merece reparos. 
In casu, é plenamente vislumbrável a culpa da UFRN, que foi negligente com relação ao 
serviço de vigilância prestado no estacionamento do Hospital Onofre Lopes, tal como se 
admite às fls. 05 dos autos. É a chamada culpa in omittendo. 
A responsabilidade da autarquia-ré deriva do fato de se haver descurado do cumprimento 
eficiente da obrigação que lhe competia, pois, se o veículo furtado encontrava-se em sua 
área interna, área essa privativa dos servidores, estudantes e professores, tem-se por 
incontestával o dever de guarda e vigilância dos bens, assumido, se não explícita, ao 
menos implicitamente, existindo, sem dúvida, a obrigação de indenizar os danos 
ocorridos, mesmo quando imputáveis a terceiros. 
O comportamento omissivo da UFRN (a vigilância diligente poderia ter impedido o evento 
lesivo) fez surgir, de conseqüência, o encargo de suportar as repercussões, inclusive 
patrimoniais, do furto do veículo. 
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Nos casos em que o estacionamento das Universidades (públicas ou particulares) seja 
franqueado, não haveria como responsabilizá-las pelos ilícitos ocorridos no âmbito dessas 
áreas, até porque não há a obrigação do exercício da vigilância sobre áreas de 
estacionamento não privativas. 
A responsabilidade civil somente é elidida pelo caso fortuito ou pela culpa exclusiva da 
vítima (excerto de voto proferido pelo em. Des. Humberto Theodoro Júnior, na Apelação 
Cível 50.376-MG, in Responsabilidade Civil - Aquiliana, Contratual e do Estado, p. 427 e 
ss., Leud, São Paulo, 1986. 
Essas hipóteses de excludência da responsabilidade civil do Estado não se acham 
caracterizadas no caso trazido a exame. 
Estando, pois, presentes os pressupostos necessários à configuração da 
responsabilidade civil, quais sejam: a omissão estatal (existia a obrigação de impedir o 
evento lesivo mediante vigilância eficiente), a ocorrência de dano (o desfalque patrimonial 
decorrente do furto do veículo) e o nexo de causalidade entre a omissão (não mantença 
de vigilância eficiente no estacionamento) e o evento (furto) - o que pressupõe, pelo 
menos, a culpa, nas modalidades que lhe são próprias - cabe mesmo à autarquia-ré o 
ônus de indenizar a autora, à conta do furto do veículo ocorrido no interior do seu 
estacionamento privativo, nos moldes delineados na sentença recorrida. 
Por tais considerações, nego provimento à apelação, mantida a r. decisão singular. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 99.292-PB  

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL-FUNASA 
Advogados: DRS. MARCOS VINÍCIUS VIANI GARCIA (APTE.) E  

ANAILZA SOARES PAIVA (APDA.) 
 

EMENTA 
Tributário. Entidades de previdência privada fechada. Imunidade do art. 150, VI, "c", da 
Constituição Federal. Incabimento. 
- As entidades de previdência privada fechadas não se consideram instituições de 
assistência social, nos termos do art. 150, VI, "c", da Constituição Federal. 
- Precedentes do STF e desta Turma. 
- Apelação e remessa oficial providas. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório, voto 
e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado. 
Recife, 14 de novembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 

RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Recorre a Fazenda Nacional de sentença prolatada 
pelo MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Estado da Paraíba, que julgou 
procedente ação de repetição de indébito proposta em razão da inconstitucionalidade do 
regime tributário preconizado no art. 29 da Lei nº 8.541/92 e diplomas anteriores, em 
relação à impetrante, entidade fechada de previdência privada, frente à imunidade que lhe 
é assegurada na Constituição Federal de 1988. 
O culto Magistrado entendeu preencher a apelada os requisitos constitucionais e legais 
autorizadores ao exercício da imunidade, bem como que esta se aplica em relação aos 
impostos que constituem objeto do pedido de repetição. 
Alega a Fazenda que a apelada, ao contrário do que entendeu a autoridade monocrática, 
não preenche os requisitos suso referidos, bem como, que os impostos que visa repetir 
não estão abrangidos pela regra imunizante. 
Com as contra-razões, subiram os autos a esta Corte, sendo-me distribuídos. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): O cerne da questão é definir se a entidade 
fechada de previdência social pode ser considerada instituição de assistência social, 
gozando de imunidade tributária, nos termos do art. 150, VI, "c", da Constituição Federal. 
Tal imunidade era admitida pela jurisprudência do extinto Tribunal Federal de Recursos, 
caminhando na mesma trilha o eg. Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do REsp 
nº 5.707-0-RJ (RSTJ 69/208), seu eminente Relator, o Min. César Ásfor Rocha, invocou 
dois precedentes daquela Corte, o REsp nº 20.438-4-RJ, Rel. Min. Garcia Vieira, e REsp 
nº 45.301-1-RJ, Rel. Min. Demócrito Reinaldo. 
O eg. Supremo Tribunal Federal, intérprete máximo da Constituição, ao apreciar o RE nº 
136.332-1-RJ, não reconheceu a imunidade de entidade de previdência privada, como se 
depreende da seguinte ementa: 
"Entidade de previdência privada. 
Sendo mantida por expressiva contribuição dos empregados, ao lado da satisfeita pelos 
patrocinadores, não lhe assiste o direito ao reconhecimento da imunidade tributária, 
prevista no art. 19, III, "c", da Constituição de 1967, visto não se caracterizar, então, como 
instituição de assistência social. 
Recurso extraordinário de que, por maioria, não se conhece". 
(RE 1363321/210 - RJ, Rel. Min. Octávio Gallotti, DJ 25.06.93, p. 12.641) 
No voto condutor do acórdão, o eminente Ministro Octávio Gallotti invocou precedente 
daquela egrégia Corte no RE nº 0108120-SP, com a seguinte ementa: 
"Imunidade Tributária (ISS). Instituição de assistência social. Art. 19, III da CF, c/c arts. 9º, 
IV, "c", e 14, III do Código Tributário Nacional. 
Não basta, para esse efeito, que a entidade preencha os requisitos do art. 14 e seus 
incisos do CTN. É preciso, além disso, e em primeiro lugar, que se trate de instituição de 
assistência social. Hipótese não caracterizada, pois o recorrente, conforme os estatutos, 
só presta serviço de assistência onerosa a seus associados, mediante contra-prestação 
mensal, como entidade de previdência privada ou de auxílio mútuo, sem realizar 
atendimento de caráter estritamente social, como o de assistência gratuita à pessoas 
carentes". 
(RE nº 0108120, in DJ de 08.04.88). 
No voto condutor do acórdão, o eminente Relator assinalou que tais entidades 
circunscrevem sua atuação a determinada clientela de beneficiários que, por seu turno, 
contribuem para o custeio dos próprios benefícios. Por último, traça a distinção entre 
entidades de "previdência" e de "assistência" social, nos seguintes termos: 
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"O terceiro ponto da controvérsia diz respeito à circunstância de que a imunidade 
constitucional relaciona-se com as instituições de assistência social, cumprindo perquirir 
se é de rigor, para o deferimento do benefício, a distinção entre essa espécie de entidade 
(as de assistência), e as que se dedicam à previdência social. 
Para o relevo dessa dicotomia, tive a oportunidade de acenar, como Relator do Recurso 
Extraordinário nº 116.631 (sessão de 30.08.88), quando, ao reconhecer a imunidade da 
Fundação Ruben Berta, acentuei a diferença, então desintinente, mas agora decisiva, 
entre aquela Fundação, manifesto ente assistencial, e a outra 'possuída pelas entidades 
de procedência, regidas pela Lei nº 6.435/77, destinadas a complementar, 
financeiramente, os proventos de aposentadorias e pensões, pagos pela previdência 
estatal' (cfr. pág. 8 do voto que então proferi). Nessa última categoria, enquadra-se agora, 
exemplarmente, a ora recorrente. 
Admito que, apenas sob a égide da Constituição de 1988, veio a desabrochar plenamente 
a distinção entre as espécies da 'previdência' e da 'assistência', ramos diferenciados da 
'Seguridade Social'. Veja-se, no Título VIII ('Da Ordem Social'), o Capítulo II, denominado ' 
Da Seguridade Social' e dividido em Seções, das quais as duas últimas tratam, 
respectivamente, 'Da Previdência Social' (Seção III) e 'Da Assistência Social' (Seção IV). 
Nesse novo quadro, bem delineado, a previdência é destinada aos segurados ou 
contribuintes (art. 201), ao passo que a assistência, custeada por recursos orçamentários, 
dirige-se, independentemente de contribuição, 'a quem dela necessitar' (art. 203). 
Penso, todavia, que, antes de ter vindo tornar-se solar essa diferenciação, impunha-se 
ela, conceitualmente, a despeito de respeitáveis opiniões em contrário, baseadas até no 
direito comparado (confira-se a ilustrativa exposição de Sacha Calmon Navarro Coelho, 
em seus Comentários à Constituição de 1988 - Sistema Tributário, ed. Forense, 1990, pp. 
365 e seguintes). 
A Constituição de 1967 já inscrevia, no inciso XVI do art. 165, uma noção suficientemente 
particularizada de 'previdência social', que não coincide, a meu ver, com o pressuposto da 
imunidade tributária outorgada pelo art. 19, III, "c", às instituições de assistência social. 
Assim sucede, pelo menos quando, como aqui, a prestação previdenciária (aposentadoria 
ou pensão) decorre da contribuição do segurado (somada à do empregador), o que me 
faz retornar ao segundo ponto do roteiro traçado para o exame da questão: o da exigência 
de não ser a entidade mantida com a contribuição dos beneficiários (RE 108.796, Rel. 
Min. Carlos Madeira, 2ª Turma, secundado pelo RE 115.970, relatado pelo Min. Moreira 
Alves, 2ª Turma, ambos precedidos pelos acórdãos a que se reporta a decisão ora 
recorrida). 
Penso que merece subsistir essa orientação jurisprudencial. 
Não ignoro que a evolução social dos tempos modernos está a sugerir um conceito de 
assistência social não estritamente vinculado aos pressupostos da caridade, da 
benemerência, do humanitarismo, da filantropia. 
Mas a imunidade tributária constitucional continua a ser um estímulo ao altruísmo 
(desprendimento de alguém em proveito de outrem). Entendo que não comporta a 
hipótese onde os associados se congregam em seu próprio benefício, mediante o 
recolhimento de contribuições, mesmo obtido o concurso de algum patrocinador e a 
despeito da reconhecida utilidade social do empreendimento". 
Em outra oportunidade, ao votar no RE nº 89.012-SP, assim se expressou o eminente 
Ministro Moreira Alves: 
"O fato de uma entidade, que presta serviços de assistência, receber recursos de 
empresas para a sua manutenção, não lhe retira a finalidade social; mas é condição 
indispensável para o seu funcionamento. O que importa é que a contribuição não advenha 
dos beneficiários dos serviços de assistência, porquanto, nesta hipótese, não há a 
gratuidade indispensável à caracterização de fim social: a contraprestação de quem 
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necessita de assistência". 
Trago, ainda, as seguintes manifestações do eg. Tribunal de Alçada Civil do Rio de 
Janeiro: 
"As entidades privadas de previdência social não são instituições de assistência social e, 
por essa razão, não têm direito à imunidade tributária, somente a estas assegurada pela 
Constituição Federal".  
(TAC - RJ, AC 60885, Rel. Juiz Wilson Marques, IOB 92, 1, verbete 5337, p. 274). 
"As entidades de previdência privada não se enquadram naquelas beneficiadas pela 
Constituição Federal porque prestam os seus objetivos a determinada categoria de 
pessoas e não a toda a coletividade. Não se revela justo sob o plano do direito que a 
contribuição prestada por toda a sociedade favoreça a entidade que atende a um grupo 
específico de pessoas. A mens legis da imunidade é isentar a pessoa jurídica que atende 
aos interesses de toda a sociedade, na sua concepção genérica e indeterminada".  
(TAC - RJ, AC 6224, Rel. Juiz Luiz Fux, IOB 93 1, verbete 6775, p. 417). 
Foi esse o entendimento perfilhado por esta Turma, quando do julgamento das AC 
80122/CE (sessão de 12.09.96), AC 77672/PB, AC 78170/CE, AC 88858/CE e AC 
88960/CE, julgadas em 26.09.96, todas por mim relatadas. 
Da primeira, transcrevo sua ementa: 
"Tributário. Imposto de Renda na fonte. Complementação de aposentadoria por entidade 
privada. 
A complementação de proventos de aposentadoria paga por entidades de previdência 
privada está isenta do pagamento de imposto de renda, nos termos do art. 6º, VII, "b", da 
Lei nº 7.713/88. 
As entidades de previdência privada fechadas não se consideram instituições de 
assistência social, nos termos do art. 150, VI, "c", da Constituição Federal. 
Precedentes do STF. 
Apelação provida". 
Isto posto, dou provimento à apelação e à remessa oficial, para julgar improcedente o 
pedido inicial, condenando a autora em custas e honorários à razão de 10% do valor da 
causa. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 100.811-CE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelantes: ÁLVARO TEIXEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS 
Apelada: UNIÃO FEDERAL (BNCC) 
Advogados: DRS. CARLOS ANTONIO CHAGAS E OUTROS (APTES.) 
 

EMENTA 
Administrativo. Empregados do antigo Banco Nacional de Crédito Cooperativo. 
Estabilidade convencional em sociedade de economia mista que não se implica em 
transmudá-los à condição de servidores públicos, ante a incorporação à União Federal do 
patrimônio da instituição financeira. 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, 
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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, 08 de outubro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurgem-se os apelantes contra sentença que 
julgou improcedente pedido de disponibilidade remunerada, em face da liquidação do 
Banco Nacional de Crédito Cooperativo. 
Alegam, em resumo, que o BNCC lhes concedera estabilidade no emprego, por força de 
regulamento de pessoal. A União Federal, como sucessora daquele estabelecimento, 
teria que manter a situação dos empregados estáveis. 
Em contra-razões, a apelada argúi a inadmissibilidade do recurso, por falta de preparo. 
Dispensei revisão por se tratar de matéria predominantemente de direito. 
É o relatório.  
Peço dia para julgamento. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Consta de fls. 262v o comprovante de 
depósito das custas, daí porque rejeito a preliminar de descabimento do recurso por falta 
de preparo. 
Quanto ao mérito, a extinção da empresa é causa de eliminação da estabilidade, que se 
converte em direito à indenização, consoante pacífica jurisprudência trabalhista. 
Mas não é essa a hipótese sob exame. Mesmo que se tratasse de empregados estáveis 
de sociedade de economia mista, cujo patrimônio foi absorvido pela União Federal, não 
teriam direito à transmutação em servidores públicos, porquanto o ingresso no serviço 
público somente se dá mediante concurso, nos termos do art. 37, II, da Constituição 
Federal.  
Nego provimento ao apelo.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 102.023-CE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA 
Apelado: MARCO AURÉLIO SCHRAMN RIBEIRO 
Advogados: DRS. DIANA MARIA MAGALHÃES CARDOSO E OUTROS (APTE.) E  

CARLOS ANTONIO CHAGAS E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Litígio entre conselho de fiscalização do exercício profissional e seu empregado. Natureza 
trabalhista ante o disposto no Decreto-lei 968, art. 1º. Precedentes. Apelo provido para 
cassação da liminar e declaração de incompetência da Justiça Federal, encaminhando-se 
os autos à Justiça do Trabalho em Fortaleza. 
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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 para cassar a liminar e ordenar o imediato encaminhamento dos 
autos à Justiça do Trabalho em Fortaleza, dada a incompetência da Justiça Federal, nos 
termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas, que integram o 
presente. 
Custas, como de lei.  
Recife, 24 de setembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 

RELATÓRIO 
Insurge-se o apelante contra sentença que deferiu ação cautelar para manter o apelado 
afastado de funções como empregado do Conselho Regional de Farmácia em Fortaleza. 
Alega, em resumo, que a Justiça Federal é incompetente para conhecer do pedido, 
porquanto o vínculo sob exame é de natureza trabalhista. 
Sem contra-razões, vieram os autos. 
Dispensei revisão por se tratar de matéria predominantemente de direito. 
É o relatório.  
Peço dia para julgamento. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Este Tribunal já decidiu, mais de uma 
vez, que os empregados dos conselhos de fiscalização do exercício profissional não são 
servidores públicos. 
Reporto-me, inicialmente, ao seguinte trecho do voto que proferi no MS 10.290-PB: 
"Há várias razões para atribuir-se eficácia suspensiva à apelação interposta ante 
sentença proferida em mandado de segurança de cunho nitidamente trabalhista. Em 
primeiro lugar, o Decreto-lei 968, art. 1º, retira expressamente da abrangência da 
legislação de pessoal aplicável das autarquias federais as entidades de controle 
profissional que não recebem subvenções ou verbas da União. Assim, a competência 
para dirimir conflitos trabalhistas entre o CREA e seus empregados é, induvidosamente, 
da Justiça do Trabalho".  
Depois, ao julgar a AMS 37495-PB, em que advogado do CRF sustentava ser funcionário 
autárquico, salientei: 
"Cuida-se de vínculo trabalhista, regido pela CLT, e não pelo regime jurídico único, daí 
porque o Juízo Federal é incompetente para conhecer da causa, que se insere na 
competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição Federal". 
No caso sob exame, trata-se de ação cautelar em que o requerente busca proteção 
fundada em direito tipicamente administrativo, com fundamentação idêntica ao pleito 
formulado em reclamação trabalhista ante a Mma. 4ª Junta de Conciliação e Julgamento 
de Fortaleza.  
Assim, dou provimento ao apelo para cassar a liminar e ordenar o imediato 
encaminhamento dos autos à Justiça do Trabalho em Fortaleza. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 102.054-RN 
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Relator: O SR. JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelado: TOBIAS REVORÊDO RABÊLO 
Advogados: DRS. ANA MARIA DE PAIVA DUMARESQ E OUTROS (APTE.) E  

JOSÉ ROSSITER ARAÚJO BRAULINO E OUTRO (APDO.) 
 

EMENTA 
Processual Civil. Recurso de apelação veiculando questão alheia à decidida pelo Juízo a 
quo. Não conhecimento. Ato decisório impugnado transitado em julgado. Produção 
imediata de seus efeitos. 
1. Na apelação, ao Tribunal é devolvida a matéria impugnada (CPC, art. 515). Porém, 
desmerece conhecimento o recurso que encerra, em suas razões, discussão de matéria 
inteiramente alheia ao que foi decidido pela sentença recorrida. 
2. "Não conhecendo do recurso, esgotado o efeito devolutivo inerente a este, o ato 
decisório impugnado, transitado em julgado, produzirá de imediato os efeitos que lhe 
forem próprios" (Moacyr Amaral Santos, Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 
Saraiva, 13ª edição, vol. 3º, p. 100). 
3. Apelação não conhecida, exsurgindo, em toda sua eficácia, o ato judicial recorrido. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, não conhecer do 
recurso, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 17 de outubro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO: 
1. Tobias Revorêdo Rabêlo ajuizou ação ordinária contra o INSS, visando ao 
reconhecimento de tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz na Escola Técnica 
Federal do Rio Grande do Norte, no período de 1963 a 1966, de acordo com o Decreto-lei 
4.073, de 30.01.42. 
2. O ilustre Juiz Federal da 4ª Vara-RN, Pereira Nobre Júnior, com base em precedentes 
jurisprudenciais e na Súmula 96 do TCU, julgou procedente a ação, reconhecendo que o 
tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz em Escola Técnica Profissional conta-se 
para efeito de aposentadoria, uma vez restando comprovados o vínculo empregatício e a 
percepção de retribuição pecuniária às expensas da União. 
3. O INSS interpôs recurso de apelação, asseverando que o recorrido Francisco Barbosa 
de Souza ajuizou ação ordinária, a qual foi julgada improcedente, sem que ocorresse a 
condenação em honorários advocatícios, conforme determina a lei de regência, assunto 
completamente alheio ao debatido nos autos. 
4. Em suas contra-razões, Tobias Revorêdo Rabêlo, preliminarmente, requer o não 
recebimento do recurso, tendo em vista que a matéria apontada na peça recursal é 
totalmente alheia aos presentes autos. No mérito, pugna pela manutenção da sentença. 
5. Regularmente processados, subiram os autos e neste Tribunal foram distribuídos ao 
eminente Juiz Hugo Machado. 
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6. Dispensei a revisão, por se tratar de matéria predominantemente de direito (art. 30, XI, 
do Regimento Interno do egrégio TRF da 5ª Região). 
7. É o que havia de relevante para relatar. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO (Relator): 
1. Verifico que, manifestamente, as razões recursais escandidas no apelo do INSS (fls. 
46/49) em nada guardam pertinência com os presentes autos. 
2. Sob o título "razões de recurso apresentadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social - 
INSS, nos autos da ação movida por Francisco Barbosa de Souza, no que diz respeito 
aos honorários advocatícios pelo perdedor", assevera o recorrente que a ação foi julgada 
improcedente, sem que ocorresse a condenação em honorários advocatícios. Patenteia, 
assim, o INSS, flagrante equívoco, porquanto o autor da presente demanda é Tobias 
Revorêdo Rabêlo, e não Francisco Barbosa de Souza; a ação foi julgada procedente e 
não improcedente, como apontado pelo recorrente. 
3. Insurge-se o INSS contra a tese que dispensa a condenação em honorários 
advocatícios com apoio na assistência gratuita, entendendo que a hipótese vertente não 
traduz as benesses da Lei nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, matéria esta não tratada, 
em momento algum, pela sentença recorrida. 
4. Forçoso reconhecer que o presente recurso desmerece conhecimento, vez que trata de 
questão diversa da decidida pela sentença recorrida. 
5. Tenho, pois, como não interposta a apelação e, por conseguinte, como leciona com 
propriedade Moacyr Amaral Santos, "refulge o ato decisório impugnado em toda a sua 
eficácia. Nessa hipótese, não conhecendo do recurso, esgotado o efeito devolutivo 
inerente a este, o ato decisório impugnado, transitado em julgado, produzirá de imediato 
os efeitos que lhe forem próprios" (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 3º vol., 
13ª edição, Saraiva, 1993, p. 100). 
6. Com essas considerações, não conheço do recurso. 
7. É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 102.226-CE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA  
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ-UFC 
Apelado: MAURO QUINTELA DE MOURA 
Advogados: DRS. DAURIAN VAN MARSEN FARENA E OUTROS (APTE.) E  

JOSÉ LEONARDO DE LIMA FERREIRA (APDO.) 
 

EMENTA 
Ação Cautelar. Administrativo. Servidor público federal. Estágio probatório. Exoneração. 
Presentes o fumus boni juris e o periculum in mora.  
1. A Administração tem que se render aos princípios do contraditório e da ampla defesa, 
ao negar direito de particulares, servidores ou alunos, tendo em vista sua previsão 
constitucional, não se excluindo, pois, do processo de exoneração, em decorrência de 
não aprovação do estágio probatório, que retira do servidor a possibilidade de continuar a 
exercer suas funções no cargo para o qual se habilitou, a observância de tais princípios. 
Precedentes do STF. 
2. Não estando comprovado, pois, que a UFC tenha formalizado procedimento 
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administrativo, no sentido de permitir ao servidor defesa quanto ao resultado da avaliação 
do seu desempenho, presentes se encontram o fumus boni juris e o periculum in mora.  
3. Apelação improvida. 
 

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

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: A Universidade Federal do Ceará apela da 
decisão do MM. Juiz monocrático, Dr. Danilo Fontenele Sampaio, que, tornando 
definitivos os termos da medida liminar, julga procedente ação cautelar em favor de 
Mauro Quintela de Moura, servidor público federal, no sentido de preservar a sua situação 
fática como servidor público em estágio probatório, posto que o fumus boni juris foi 
identificado, ao não observar a Administração os princípios do contraditório e da ampla 
defesa, conforme o teor da Súmula 21 do STF, e o periculum in mora, pelo fato do 
afastamento sumário do autor importar para ele e sua família prejuízos de difícil 
reparabilidade.  
A autarquia federal defende, em suas razões, que não se encontram presentes os 
pressupostos fáticos e jurídicos que autorizam a tutela liminar, uma vez que observou o 
procedimento legal, para fins de exoneração do servidor que não foi aprovado em estágio 
probatório, sendo- lhe permitido, inclusive, o direito de recorrer dessa decisão, e não 
sendo a exoneração, neste hipótese, espécie de penalidade nem demissão, não seria 
caso de observância de sindicância, mas apenas de levantamento de toda a conduta do 
servidor no período de 24 meses, resultando em exoneração do não estável se ficar 
comprovado que este não revela capacidade e interesse de permanecer no cargo, o que 
decorre do art. 20 da Lei 8.112/90, razões pelas quais requer o provimento do recurso.  
Sem contra-razões.  
É o relatório.  
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): O presente recurso baseia-se, 
exclusivamente, no fundamento de que não existe lesão a direito do autor, de modo a 
caracterizar a concessão da tutela pleiteada, por inexistirem os pressupostos fáticos e 
jurídicos.  
Defende a UFC que observou o procedimento legal, para fins de exoneração do servidor, 
que não foi aprovado em estágio probatório, sendo- lhe permitido, inclusive, o direito de 
recorrer dessa decisão, e não sendo a exoneração, nesta hipótese, espécie de 
penalidade nem demissão, não seria caso de observância de sindicância, mas apenas de 
levantamento de toda a conduta do servidor no período de 24 meses, resultando em 
exoneração do não estável se ficar comprovado que este não revela capacidade e 
interesse de permanecer no cargo, o que decorre do art. 20 da Lei 8.112/90. 
Observa-se da própria fundamentação apresentada pela apelante que, longe de 
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pretender-se, com a presente ação cautelar, adentrar no mérito da justeza, ou não, da 
exoneração do servidor, não foram observados os princípios do contraditório e da ampla 
defesa, em processo administrativo próprio, contrariando, assim, a própria jurisprudência 
da Suprema Corte sobre a matéria, que, conforme teor da Súmula nº 21, confirma o 
entendimento de que funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado, nem 
demitido, sem inquérito ou as formalidades legais de apuração de sua capacidade, não se 
devendo, pois, confundir defesa com a mera oportunidade de recorrer-se da decisão, 
conforme defende a recorrente.  
O Juízo a quo julga procedente a ação, fundamentando a sentença no art. 5º, inciso LV, 
da CF/88, posicionamento este, também, ratificado por esta Relatoria, posto que há de se 
entender que, embora exista previsão legal para que a Administração conceda ou deixe 
de conceder direitos, esta deve ser utilizada para fundamentar a sua decisão e não para, 
arbitrariamente, suspender direitos já concedidos, sem que se dê ao particular o direito de 
defesa, pois, caso contrário, diante de um equívoco do Estado, não teria o cidadão ou 
servidor como exercer, ao menos do poder de discussão, antes exclusivo da esfera 
judicial, mas agora, também, exigido na esfera administrativa. Logo, havendo previsão 
constitucional para dado procedimento, este não pode ser atropelado pelo administrador, 
sob o pressuposto de que o seu agir está vinculado à lei, posto que a lei não regula 
apenas o direito substantivo, mas também o processual. Logo, identificados o fumus boni 
juris e o periculum in mora, conforme já bem asseverou o Juízo monocrático, presentes 
estão os pressupostos que permitem a concessão da presente cautelar.  
Ante o exposto, nego provimento à apelação, mantendo a sentença monocrática em todos 
os seus termos.  
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 102.258-RN 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelantes: FRANCISCO CANINDÉ DE FREITAS BEZERRA E OUTROS 
Apelada: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FNS 
Advogados: DRS. LUCIANO FERNANDES BEZERRA E OUTRO (APTES.) E  

FERNANDO TELES DE PAULA LIMA E OUTROS (APDA.) 
 

EMENTA 
Administrativo. Servidor público. Pagamento de diárias. Lei nº 8.112/90. 
- O servidor, ao pleitear o recebimento de diárias, deve comprovar o deslocamento de sua 
sede de trabalho em caráter eventual. 
- Apelo improvido. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 102258-RN, em que são 
partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, à unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 22 de agosto de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Francisco Canindé de Freitas Bezerra e outros, 
qualificados nos autos, ajuizaram ação ordinária contra a Fundação Nacional de Saúde, 
objetivando recebimento de diárias decorrentes de deslocamento da sede de trabalho 
para outro ponto do território nacional, assim como o pagamento da indenização prevista 
no art. 16 da Lei 8.216/91. 
Ao final, o MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido. 
Inconformados, apelaram os autores às fls. 
Sem contra-razões, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Afirmam os apelantes que se 
deslocaram de suas sedes de trabalho, em caráter eventual, fazendo jus a recebimento 
de diárias previstas no art. 58 da Lei 8.112/90. 
O art. 58 da Lei 8.112/90 dispõe: 
"Art. 58. O servidor que, a serviço, se afastar da sede em caráter eventual ou transitório 
para outro ponto do território nacional, fará jus a passagens e diárias, para cobrir as 
despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana". 
Nos autos não estão colacionados quaisquer documentos que comprovem a afirmação 
dos apelantes de que realizaram os deslocamentos em questão, ou seja, afastamento da 
sede em caráter eventual. 
Outrossim, encontram-se insertos ao bojo dos autos documentos que atestam o 
recebimento, pelos apelantes, de indenização proveniente do art. 16 da Lei 8.216/91, a 
qual garante a percepção da indenização ao servidor que se deslocar da sede de 
trabalho, sem direito a diárias, verbis: 
"Art. 16. Será concedida, nos termos do regulamento, indenização de CR$ 4.200,00 
(quatro mil e duzentos cruzeiros) por dia aos servidores que se afastarem do seu local de 
trabalho, sem direito à percepção de diárias, para execução de trabalhos de campo, tais 
como os de campanhas de combate e controle de endemias; marcação; inspeção e 
manutenção de marcos decisórios; topografia, pesquisa, saneamento básico, inspeção e 
fiscalização de fronteiras internacionais. 
Parágrafo único. É vedado o recebimento cumulativo da indenização objeto do caput 
deste artigo com a percepção de diárias". 
Neste particular, houve-se bem o Julgador monocrático ao analisar a questão, pelo que 
transcrevo parte de seu decisum, ad literam: 
"...Outro aspecto a ser ressaltado é que as fichas financeiras dos autores, acostadas aos 
autos, evidenciam que estes vêm percebendo normalmente as indenizações a que se 
refere o art. 16 da Lei 8.216, pelo desempenho das tarefas que constituem o exercício 
ordinário dos seus cargos... 
...A só presença nos contracheques da indenização do art. 16 da Lei 8.216, a rigor, afasta 
a hipótese de perceção das diárias, em razão da expressa vedação legal de cumulação 
destas vantagens. 
Se os autores vêm desempenhando tarefas, fora da sua sede funcional, que não sejam 
atribuições inerentes aos seus cargos, de modo que atendam ao caráter eventual ou 
transitório exigido para a concessão de diárias, requisitos reclamados pelo art. 58 do 
estatuto, cabe a estes fazerem prova do que alegam, em respeito ao art. 33, inciso I, do 
CPC. 
Sem outras considerações, por desnecessárias, nego provimento ao apelo para manter a 
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sentença recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 102.345-PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: GENIVAL GONÇALVES DE LIMA 
Apelado: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS E RODAGEM- DNER 
Advogados: DRS. RINALDO MOTA (APTE.) E  

ANDREA ROSELLE MOREIRA PEIXOTO E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Administrativo. Ocupante clandestino de área situada à beira de rodovia federal. Faixa de 
domínio da União. Demolição precedida de advertências. Atividade ilícita do particular que 
não gera qualquer direito ante a Administração pública. 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, 24 de setembro 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 
julgou improcedente pedido de indenização por danos causados em razão da demolição 
das instalações de um bar que mantinha no Km 78 da BR-101. Alega, em resumo, que 
não restou provada a invasão de área de domínio do DNER e que as atividades que 
desenvolvia no local já duravam mais de cinco anos. 
Contra-razões pela confirmação da sentença. 
Dispensei revisão por se tratar de matéria predominantemente de direito. 
É o relatório. 
Peço dia para julgamento. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O DNER não precisa provar 
propriedade sobre faixa de terreno situada à margem de rodovia federal, mormente em 
face de quem declara textualmente que não é proprietário da área circunvizinha. Trata-se 
de faixa de domínio da União, conforme estabelecido no art. 20, II, da Constituição 
Federal, recepcionando os limites definidos no art. 1º e seu parágrafo do Decreto 62.384, 
de 11 de março de 1968.  
A ocupação manifestamente clandestina de bem público não se torna legítima com o 
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passar do tempo, ainda mais que o apelante já fora advertido pela Secretaria de 
Segurança Pública do Estado de Pernambuco para que fizesse cessar o funcionamento 
do bar, que vendia bebidas a menores e servia como ponto de favorecimento à 
prostituição, conforme auto de interdição de fls. 28. 
Inexiste direito de indenização ante demolição que se realizou no pleno exercício do 
poder de polícia da Administração pública, até porque os bens que se encontravam no 
local foram postos à disposição do recorrente.  
Por essas razões, nego provimento ao apelo.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 103.330-AL 

Relator: O SR. JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO 
Apelantes: UNIÃO FEDERAL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF 
Apelado: EUCLIDES MARQUES DA SILVA 
Advogados: DRS. JÚLIO CEZAR HOFMAN E OUTROS (APTE.) E  

PAULO DE MELO MESSIAS E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Processual Civil. FGTS. IPC de janeiro/89. Legitimidade passiva da CEF. Ilegitimidade da 
União. Prescrição. Inocorrência. Decisão extra petita. Juros. Art. 13 da Lei 8.036/90. 
1. A Caixa Econômica Federal tem legitimidade para integrar a lide, pois como agente 
operadora repassa para as instituições financeiras, nas quais existem as contas 
vinculadas, os saldos atualizados dos depósitos de FGTS. Pelo mesmo motivo, não tem a 
União legitimidade passiva para compor o feito. 
2. A prescrição do direito à cobrança de diferenças de correção monetária nos saques de 
FGTS é trintenária. 
3. Não há nulidade em decisão de acordo com o art. 128 do CPC. 
4. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao IPC de janeiro/89, 
aplica-se o percentual de 42,72%. 
5. Juros de 3% ao ano. 
6. Remessa oficial provida para afastar a União Federal da lide. Apelação da CEF 
parcialmente provida. Apelação da União Federal prejudicada. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento à 
remessa, para excluir a União Federal da lide; dar parcial provimento à apelação da CEF 
e julgar prejudicada a apelação da União, na forma do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 17 de outubro de 1996 (data da retificação da proclamação de julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO: 
1. Cuida-se de apelação e remessa de decisão que condenou a União Federal e a Caixa 
Econômica Federal a creditarem na conta vinculada de FGTS do autor a diferença entre o 
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índice do IPC apurado em janeiro/89 (42,72%) e o efetivamente adotado pela CEF, tudo 
monetariamente corrigido e acrescido de juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da 
citação.  
2. Apela a União Federal, argüindo preliminares de prescrição e sua própria ilegitimidade 
passiva, e, no mérito, pede a improcedência da ação. 
3. A CEF apela da decisão, argüindo: a) sua ilegitimidade passiva ad causam; b) 
prescrição qüinqüenal; c) que o mês de janeiro de 1989 não constituía data de crédito de 
rendimentos das contas do FGTS, a qual era trimestral, sendo o mês de março o 
apropriado, pelo que requer o provimento do recurso; d) nulidade do decisum, pelo que 
considera extra petita a fixação na taxa de juros de 0,5% ao mês a partir da citação. 
4. Devidamente processados os recursos, com as contra-razões, subiram os autos a este 
Tribunal. 
5. É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO (Relator):  
1. Primeiramente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva levantada. 
2. Em se tratando da ilegitimidade argüida pela Caixa Econômica Federal, não lhe dou 
acolhida. É que a decisão, se favorável ao autor, produzirá efeitos somente com a 
presença da CEF no pólo passivo, eis que a esta cumpre liberar as quantias, não 
havendo necessidade da presença da União Federal. Esse entendimento já foi assentado 
por esta Turma na AMS 6.240-CE, tendo como relator o eminente Juiz Francisco 
Cavalcanti. 
3. Deste modo, rejeito a preliminar argüida pela CEF e dou provimento à remessa oficial 
para determinar a exclusão da União Federal do presente feito. 
4. Passo agora a analisar as demais preliminares suscitadas. 
5. No tocante à nulidade do decisum, não vislumbro razão à apelante, pois não há que se 
falar em sentença extra petita, visto que os juros são um dos pedidos contidos na inicial. 
Assim, o Juiz singular decidiu em observância ao art. 128 do CPC. 
6. No que tange à prescrição, não vislumbro razão à apelante, visto que o STF e o STJ 
têm entendido que, em razão da natureza jurídica do FGTS, é inaplicável a prescrição 
qüinqüenal, como podemos observar nos acórdãos ementados a seguir: 
"Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS). Ação de Cobrança (execução). 
Prescrição da pretensão. Contribuição estritamente social, sem caráter tributário. 
Inaplicabilidade à espécie do art. 174 do CTN, que fixa em cinco anos o prazo para a 
cobrança do crédito tributário.  
Recurso Extraordinário conhecido e provido, para afastar a declaração de prescrição.  
Precedente do Plenário".  
(STF, RE 110.146-MG, Rel.: Min. Afrânio Costa, DJU 05.02.88, p. 1.383). 
"FGTS. Contribuição Social. Prescrição trintenária. Art. 244 da Lei 3.807/60. 
I - As contribuições referentes aos depósitos devidos ao FGTS não têm natureza tributária 
e, por tal motivo, não se lhes aplica a prescrição qüinqüenal - art. 174 do CNT, mas, sim, 
o prazo prescricional de trinta anos - art. 144 da LOPS, por tratar-se de contribuição 
social. 
II - Recurso conhecido e provido".  
( STJ, REsp nº 11.084-SP, Min. Pedro Acioli, DJU 18.11.91, p. 16.506).  
7. Quanto ao mérito, verifico que o caso em tela versa sobre a correção monetária relativa 
ao mês de janeiro/89, sobre os saldos das contas vinculadas do FGTS. 
8. Trata-se de matéria que já foi objeto de inúmeras decisões judiciais, restando o 
entendimento pacificado na jurisprudência pátria. 
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9. Como bem asseverou o Min. Milton Luiz Pereira, "a correção monetária, de vida 
econômica intertemporal, mera atualização do valor da moeda naufragada em tormentosa 
inflação, constitui justa solução para todas as relações jurídicas, com o fim de resgatar a 
real expressão do poder aquisitivo original". (REsp 53.550-6-SP, STJ, DJU 24.10.94, p. 
28.714). 
10. No que diz respeito ao índice de 70,28%, calculado pelo IBGE e referente ao IPC de 
janeiro de 1989, entendeu o egrégio Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, 
que tal índice não correspondeu à variação inflacionária do período, melhor se prestando 
a retratá-la o percentual de 42,72%. Tal entendimento encontra-se esposado no Resp. nº 
43.055-0-SP, cujo Relator, o eminente Ministro Sálvio de Figueiredo, assim expôs no seu 
bem proferido voto:  
"Dentro desta linha de raciocínio, assinalo: 
a) - que diversos foram os índices divulgados no período pelos vários órgãos aferidores 
do fenômeno inflacionário, todos eles bem inferiores ao percentual de 70,28% encontrado 
pelo IBGE (v.g., IGP/FGV 36,56; DIEESE 33,78;FIPE/USP 31,11; Ordem dos 
Economistas 31,36); 
b) - que a 'nota explicativa' do IBGE esesclareceu que, pelo critério determinado pela 
'Portaria Interministerial' nº 202/89, o IPC de janeiro/89 teria sido obtido com base na 
variação dos preços verificada em período de 51 dias (30 de novembro/88 a 20 de 
janeiro/89), enquanto o de fevereiro foi obtido com base na oscilação dos preços 
verificados em período de apenas 11 (onze) dias. 
Esse critério adotado pelo IBGE, como se viu, destoou da prescrição legal reguladora da 
forma de cálculo do índice nos referidos meses (art. 9º, I e II, da Lei 7.730/89). 
Contudo, em face da natureza peculiar da correção monetária, que consiste na medida de 
um fato econômico, a saber, a desvalorização da moeda, se o índice oficial divulgado foi 
colhido computando-se a variação de preços de 51 (cinqüenta e um) dias, embora em 
desatenção ao comando legal que fixou o prazo de 46 (quarenta e seis) dias, é de tomar-
se tal circunstância em consideração. Impõe-se, todavia, o mesmo raciocínio matemático 
anteriormente exposto. Assim, se o vetor da coleta em janeiro incidisse no dia 15, como 
previsto em lei (nº 7.730/89, art. 9º, I), importando na divisão do percentual (70,28) por 46 
dias e multiplicação por 31 dias, de igual forma, tomado o vetor como o dia 20, é de 
dividir-se o percentual (70,28) por 51 (cinqüenta e um) dias, multiplicando o produto por 
31 (trinta e um), do que resultará o percentual de 42,72%. 
Da mesma forma, quanto ao mês de fevereiro (Lei 7.730/89, art. 9º , II), é de dividir-se o 
percentual de 3,6% por 11 dias (apontados pelo IBGE), multiplicando-se o resultado por 
31 (trinta e um) dias, encontrando-se 10,14%. 
Finalmente, registra-se que, no caso concreto, a análise do percentual relativo ao mês de 
fevereiro desborda do âmbito do recurso, constando da argumentação apenas para efeito 
de enfoque mais amplo do tema. 
3. Em face do exposto, conheço em parte do recurso e nesta parte dou-lhe provimento, 
manifestando-me pela adoção do percentual inflacionário de 42,72% em relação ao mês 
de janeiro de 1989 nos procedimentos liquidatórios". 
(STJ; REsp nº 43.055-0/SP; Rel.: Min. Sálvio de Figueiredo; DJU 20.02.95, p. 3.093) 
11. A decisão monocrática, seguindo esta orientação jurisprudencial, não merece ser 
reformada. No entanto, no que tange à incidência do percentual de juros, este deve ser 
aplicado de acordo com a Lei 8.036/90, que os fixou em 3% ao ano, conforme se vê no 
art. 13 abaixo transcrito: 
"Art. 13 - Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente, 
com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de 
poupança, e capitalizarão juros de 3% a.a". 
12. Com estas considerações, dou provimento à remessa oficial para determinar a 
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exclusão da União Federal da lide e dou parcial provimento à apelação da CEF, para fixar 
o percentual de juros em 3% ao ano, e julgo prejudicada a apelação da União Federal. 
13. É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 103.963-RN 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA  
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelada: BENIGNA EMÍLIA DA SILVA ABDON 
Advogados: DRS. ROGER SALES SOBRINHO E OUTROS (APTE.) E  

JOSÉ SEGUNDO DA ROCHA E OUTRO (APDA.) 
 

EMENTA 
Previdenciário. Aposentadoria por tempo de serviço. 
Trabalho urbano e rural. Prova do tempo de serviço. Testemunhas. Declarações escritas. 
CTPS. Concessão do benefício. Art. 368 e parágrafo único do CPC. Inaplicabilidade. 
Bolsista de enfermagem. Relação de trabalho caracterizada. Presença dos requisitos 
configuradores da relação empregatícia. 
- Tendo em vista a natureza informal da relação de trabalho na área rural, a prova de tal 
relação pode e deve ser feita através de declarações dos empregadores e testemunhas, 
não se aplicando, ao presente caso, o disposto no art. 368 e parágrafo único do Código 
de Processo Civil. 
- Apesar de atribuída função de bolsista, ficaram caracterizados requisitos comprobatórios 
da relação empregatícia, quais sejam: jornada de trabalho de 40 horas semanais, com 
remuneração, subordinação hierárquica, além da habitualidade da prestação do serviço; 
não havendo motivo plausível a fundamentar a não contagem desse tempo de serviço. 
- Presença do requisito temporal exigível: 30 anos de serviço. 
- 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, 14 de novembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Apelação cível interposta contra sentença 
condenatória do INSS a conceder à autora da presente ação, Benigna Emília da Silva 
Abdon, aposentadoria por tempo de serviço, calculada sobre a integralidade do seu 
salário-de-benefício e com efeitos a partir do ajuizamento da ação. 
A autarquia previdenciária apela do decisum, sob a alegação de prescrição do direito 
material postulado, isto é, o direito ao reconhecimento do tempo de serviço, ocasionando 
a falta de interesse de agir da autora. No mérito, sustenta a impossibilidade de 
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comprovação do tempo de serviço através de prova exclusivamente testemunhal, em 
relação ao tempo de serviço rural e ao tempo de serviço como bolsista de enfermagem, 
sustentando a efetividade da aplicação da Súmula nº 149 do STJ ao presente caso. 
Contra-razões às fls. 59/60 dos autos. 
Relatei. 
 

VOTO-PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): O direito ao reconhecimento do tempo 
de serviço confunde-se praticamente com o próprio direito ao benefício, prevendo a lei a 
imprescritibilidade da ação para reivindicá-lo. Donde, infundada a alegação de prescrição. 
Se tal não bastasse, há ainda o entendimento jurisprudencial segundo o qual a prescrição 
só começa a fluir a partir do momento da violação do direito subjetivo da parte, o que, no 
caso, somente aconteceu em 30.10.95, quando indeferida pelo INSS a súplica de 
aposentadoria da apelada, com o reconhecimento do tempo de serviço urbano, rural e 
como bolsista. 
Tal a compreensão do Egrégio STJ, exposta, v.j., neste acórdão: 
"Recurso Especial - Prescrição da ação. A prescrição só começa a correr do momento em 
que, violado o direito subjetivo, nasce para seu titular a pretensão. Recurso especial 
conhecido e provido, para afastar a alegada prescrição". (Grifo nosso). 
(STJ, REsp nº 900006965, 2ª Turma, Relator: Min. José de Jesus Filho, decisão: 
03.06.92, RIP: 00013793, DJ 03.08.92). 
Improcedente a preliminar suscitada. 
É como voto. 
 

VOTO-MÉRITO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A autora da ação, ora recorrida, 
requer a concessão do benefício aposentadoria por tempo de serviço, comprovando o 
interstício mínimo de trabalho exigido, através de anotações na CTPS, declarações de 
empregadores e testemunhas.  
No tocante ao período de trabalho urbano exercido nas empresas T. Barreto Indústria e 
Comércio S/A, ESLIMP - Empresa de Serviços de Limpeza Ltda., Limpa Bem - Sociedade 
Comercial de Serviços Técnicos Ltda. e Triunfo - Empreendimentos e Serviços Ltda., não 
há motivo para qualquer tipo de questionamento, face à prova do alegado ser feita por 
intermédio de anotação da CTPS, totalizando, aproximadamente, 10 anos. 
Entrementes, a postulante alegou, também, a realização de trabalho rural, abarcando o 
período de 1961 a 1968 e de 1972 a 1980, num total de 15 anos, fazendo prova desse 
tempo de serviço através de declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Tacima - PB, bem como da viúva do proprietário do Sítio Massapê, onde a requerente 
trabalhou como arrendatária, como também através de depoimento testemunhal. 
É certo que o art. 368 e parágrafo único da Lei Processual Civil disciplina os efeitos da 
declaração particular, limitando seu âmbito de eficácia. No entanto, apóio o entendimento 
esposado pelo MM. Juiz a quo na douta sentença, segundo o qual deve-se computar tal 
tempo de serviço, simplesmente por causa da "manifesta dificuldade do rurícola na 
obtenção de prova escrita do seu exercício profissional". E continua afirmando que 
"diferentemente do homem da cidade, mais próximo e afeiçoado das informações 
legislativas, as peculiares condições em que vive nosso homem do campo, na maioria das 
vezes privado do ensino primário, não lhe permite conhecer, com profundidade 
necessária, as conseqüências de suas atividades laborais".  
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Tendo em vista a natureza informal da relação de trabalho na área rural, a prova de tal 
relação pode e deve ser feita através de declarações dos empregadores e testemunhas. 
Outrossim, a limitação quanto à produção de provas imposta pelo art. 55, § 3º, da Lei nº 
8.213/91, segundo o entendimento dominante neste Pretório, só deve ser aplicada à 
esfera administrativa, face ao poder de livre convicção atribuído aos juízes. 
As provas trazidas à baila não foram exclusivamente testemunhais, a despeito da Súmula 
nº 149, haja vista a apresentação também de declarações escritas. 
Nesse diapasão, a própria jurisprudência do Egrégio STJ, conforme citada pelo insigne 
Juiz monocrático e aqui reproduzida, vem se posicionando no sentido de considerar como 
início razoável de prova material cópia de declaração firmada por ex-empregador: 
"Previdenciário. Tempo de serviço. Declaração do empregador. Prova suficiente. 
Declaração do empregador quanto ao vínculo empregatício, reforçada pela prova 
testemunhal, é suficiente para a comprovação do tempo de serviço, ainda mais quando a 
autarquia, intimada, deixou de oferecer impugnação. 
Agravo improvido". 
(STJ, Agravo Regimental no AI nº 47.993-5-SP, 5ª Turma, ac. un., Relator: Min. Flaquer 
Scartezzini, RSTJ 66/24). 
Quanto ao pagamento das contribuições previdenciárias, a Lei nº 8.213/91, art. 55, § 2º, 
dispensa o trabalhador rural, como tal o enquadrado na Lei Complementar nº 11/71, art. 
3º, § 1º, "a", desse encargo. 
Outra questão passível de controvérsia exsurge do tempo de serviço prestado pela 
requerente na Maternidade-Escola Januário Cicco, órgão da UFRN. 
Às fls. 16 dos autos, a autora juntou cópia de declaração emitida pelo Diretor daquela 
maternidade, na qual consta que a requerente lá prestou serviço, no período de 23.08.82 
a 11.03.85, como bolsista de enfermagem. E, segundo a testemunha Raimunda Alves 
Bezerra, a autora laborou naquela maternidade por mais de três anos, como enfermeira, 
sujeita a uma jornada de trabalho semanal correspondente a 40 horas e percebendo uma 
remuneração em forma de bolsa, apesar de não ser estudante universitária. 
Eis o que dispõe a jurisprudência desta Egrégia Corte a respeito dessa quaestio juris: 
"Trabalhista. Estágio. Descaracterização. Relação de emprego. Autarquia de ensino. 
I - A bolsa de estudos firma relação empregatícia quando a situação de bolsista resta 
descaracterizada. 
II - (...) 
III - Provimento da apelação". 
(TRF - 5ª Região, Rec. Ordinário Trabalhista 0500123-8/89 - RN, 2ª Turma, Relator: Juiz 
Nereu Santos, julgamento: 12.12.89, publicação: DOE 10.04.90). 
No caso vertente, resta caracterizada a relação empregatícia, face à presença dos 
seguintes requisitos: jornada de trabalho de 40 horas semanais, com remuneração, 
mediante subordinação hierárquica, além da não eventualidade da prestação do serviço. 
E, assim, não haveria motivo plausível a fundamentar a não contagem desse tempo de 
serviço. 
Assim, somando-se esses períodos controvertidos com aqueles constantes da CTPS, 
totaliza-se mais de 30 anos, havendo de ser deferida a aposentadoria requerida. 
Isto posto, nego provimento à apelação do INSS para confirmar a sentença. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 104.873-CE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA  
Apelante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS-DNOCS 
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Apelados: AIRTON JORGE DE SÁ E OUTRO 
Advogados: DRS. ANA AMÉLIA LEITE DE BRITO E OUTROS (APTE.) E  

JOSÉ ORLANDO DE MORAES (APDOS.)  
 

EMENTA 
Administrativo. Servidor público federal. Vantagem de aposentadoria. Art. 192, II, da Lei 
8.112/90. Diferença entre a remuneração do padrão e não do cargo.  
1. Não é o fato da Administração ter interpretado, equivocadamente, comando de lei, que 
se justifica a manutenção de tal critério, principalmente se não condiz com os conceitos 
técnicos e legais que se atribuem às expressões "remuneração" e "padrão", não sendo 
hipótese, pois, de lesão a direito adquirido. 
2. A vantagem de aposentação, prevista pelo art. 192, II, da Lei 8.112/90, refere-se, 
taxativamente, à diferença remuneratória entre o padrão em que se encontra o servidor e 
o padrão da classe imediatamente anterior, não se podendo, assim, ampliar tal comando, 
de modo a se considerar a diferença remuneratória do valor total do cargo.  
3. Apelação provida.  
 

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

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: O DNOCS apela da decisão do MM. Juiz 
monocrático, Dr. Napoleão Nunes Maia Filho, que, ao antecipar a tutela, julga procedente 
a ação em favor de Airton Jorge de Sá e outro, servidores públicos federais, inativos, no 
sentido de condenar a ré a restabelecer, no cálculo dos proventos dos autores, o método 
que vinha praticando, em obediência ao preceito do art. 192, II, da Lei 8.112/90, isto é, 
tendo como base a diferença entre as remunerações do cargo em que se encontra o 
servidor, ao se aposentar, e o do que lhe é imediatamente anterior, condenando, ainda, o 
DNOCS a reembolsar as custas processuais e a pagar honorários advocatícios de 10% 
sobre o valor da condenação.  
O DNOCS defende, em suas razões de recurso, que, conforme entendimento do TCU, a 
correta interpretação ao art. 192, II, da Lei 8.112/90 é a que determina a diferença entre a 
remuneração do padrão em que se encontra o servidor e o imediatamente anterior, e não 
a remuneração integral do cargo, razão pela qual requer o provimento do recurso.  
Sem contra-razões.  
É o relatório.  
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): O presente recurso versa sobre a 
aplicabilidade da Lei 8.112/90, mais precisamente, da vantagem de aposentação prevista 
no art. 192, II, do referido dispositivo legal.  
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Defende a parte autora que a Administração (DNOCS) vinha efetuando, acertadamente, o 
cálculo de tal vantagem, no sentido de interpretar o comando do referido artigo, tomando, 
como base, a diferença entre as remunerações do cargo em que se encontra o servidor, 
ao se aposentar, e a do que lhe é imediatamente anterior, posicionamento este, inclusive, 
acolhido pelo Juízo monocrático.  
O Juiz a quo bem delimitou o objeto da lide, no sentido de identificar que a solução do 
litígio encontrar-se-ia na interpretação que deve ser atribuída à expressão "remuneração", 
constante no comando do art. 192, II, da Lei 8.112/90. Para fundamentar o decisum 
acosta-se nos conceitos legais de vencimento e remuneração, apresentados pela própria 
Lei 8.112/90, em seus arts. 40 e 41, chegando à conclusão de que a remuneração é o 
gênero do qual o vencimento é a espécie, posto que o primeiro envolve não apenas o 
vencimento básico, mas também as gratificações pecuniárias permanentes, estabelecidas 
em lei, conclusão esta que, também, confirmo, com a ressalva de que não se pode 
expandir a definição de padrão, conforme pretende o recorrente. 
Concordar com o entendimento dos apelados é afirmar que a remuneração do padrão é 
sinônimo da remuneração do cargo, quando diferenciam-se, justamente por não estarem 
incluídas, no primeiro, as gratificações específicas a determinado cargo, seja por sua 
natureza ou pela aquisição de vantagens de natureza individual que compõem a 
remuneração do servidor. Entender-se, pois, que a remuneração do padrão é igual à 
remuneração do cargo é rejeitar o conceito técnico que define o primeiro como o 
vencimento básico, sobre o qual incidem outras gratificações e vantagens. E, se assim 
não for interpretado, no cálculo da vantagem do art. 192, II, da Lei 8.112/90 iria se 
computar a diferença, também, de anuênios e quintos, que, igualmente, compõem a 
remuneração do cargo, o que comprova que não se pode considerar como expressões 
sinônimas a remuneração do padrão e a do cargo. 
Além do que, não é o fato da Administração ter interpretado, equivocadamente, comando 
de lei, que se justifica a manutenção de tal critério, principalmente se não condiz com os 
conceitos técnicos e legais que se atribuem às expressões "remuneração" e "padrão", não 
sendo hipótese, pois, de lesão a direito adquirido. 
Ante o exposto, dou provimento à apelação do DNOCS, invertendo-se, em conseqüência, 
o ônus da sucumbência. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 104.933-PE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO-UFRPE 
Apelados: FERNANDO ANTÔNIO REVOREDO LEITE E OUTROS 
Advogados: DRS. HEBE DE SOUZA C. SILVEIRA E OUTROS (APTE.) E  

LAÉRCIO LUIZ CLAUDINO DA SILVA E OUTROS (APDOS.) 
 

EMENTA 
Administrativo. UFRPE. Concessão de vale-tranporte. Orçamento. Ação de cobrança. 
- A falta de previsão orçamentária não pode servir de motivo a fundamentar o não 
pagamento aos autores - servidores da Universidade Federal Rural de Pernambuco - de 
valores a que fazem jus, a título de vale-transporte. 
- Sentença mantida. Apelo improvido. 
 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 104933-PE, 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, 4 de dezembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator  
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Cuida-se de apelo de sentença prolatada nos 
autos de ação de cobrança movida por Fernando Antônio Revoredo Leite e outros contra 
a Universidade Federal Rural de Pernambuco. 
Os demandantes intentaram a presente ação com o fito de obter o pagamento relativo ao 
recebimento de vales-transporte a que fazem jus, consoante decisão concessiva de 
segurança em mandamus anteriormente impetrado, conforme cópia constante dos autos. 
A UFRPE contestou o feito, quando pugnou pela sua improcedência. Ao decidir, o ilustre 
Julgador monocrático acolheu o pedido dos autores e a Universidade, por inconformada, 
ofertou recurso apelatório. 
Subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por distribuição. Peço a inclusão do 
feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Em apreciação, no presente caso, 
apelo de sentença que acolheu o pedido dos demandantes no sentido de determinar que 
a demandada - Universidade Federal Rural de Pernambuco - pagasse àqueles os valores 
relativos ao vale-transporte do período de julho/92 até fevereiro /93, a que alegam fazer 
jus, consoante decidido anteriormente em mandado de segurança impetrado contra a 
aludida Universidade. 
Como bem posto na sentença atacada, esta ação é uma simples decorrência do 
mandamus referido, posto que o que aqui se discute diz respeito apenas ao não 
cumprimento do que ali ficou determinado, ou seja, pagamento aos autores, servidores da 
instituição de ensino aludida, de valores a título de vale-transporte. 
A apelante, em suas razões, alega que "só deixou de fornecer vale-transporte aos seus 
servidores por curto período, ante a impossibilidade fática causada pela inexistência de 
recursos em rubrica para a aquisição de vales". 
Ora, em sede do mandado de segurança tantas vezes referido, quando do julgamento da 
apelação ali interposta, decidi, consoante cópia de fls 09 dos autos, verbis: 
"Garantido por lei o direito à percepção do benefício pelos servidores, indiferentes são as 
dificuldades encontradas pelo administrador frente ao orçamento insuficiente da 
autarquia". 
Desse modo, não há que se falar em falta de previsão orçamentária como motivo a 
fundamentar o não pagamento de valores devidos aos autores. 
Por todo o exposto, nego provimento ao apelo, para manter a sentença recorrida. 
É como voto. 
 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 105.201-AL 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelado: FLORIANO DE OLIVEIRA SILVA 
Advogados: DRS. MARIA DE FÁTIMA FALCÃO ALBUQUERQUE E OUTROS (APTE.) E  

ANITA LIMA A. DE MIRANDA GAMELEIRA E OUTRO (APDO.) 
 

EMENTA 
Previdenciário. Suspensão administrativa de auxílio-doença. Ausência de prévia perícia 
médica. 
- Apelação improvida. Sentença mantida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 105201-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, nos termos do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 14 de novembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Floriano de Oliveira Silva propôs ação ordinária 
contra o INSS, pleiteando a declaração de sua aposentadoria, com efeito retroativo à data 
da suspensão do auxílio-doença que percebia, sob o argumento de que ainda permanece 
incapacitado para a atividade laboral. 
Ao final, o MM. Juiz a quo julgou procedente, em parte, a ação. 
Inconformado, apela o INSS com as razões de fls. 105/108. 
Após contra-razões, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por força de 
distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Cuida-se de apelação de sentença 
que julgou procedente em parte a ação, determinando o restabelecimento do auxílio-
doença, suspenso administrativamente, bem como o pagamento das parcelas referentes 
ao período da suspensão indevida. 
O cerne da questão funda-se na continuidade ou não do mal incapacitante após a 
suspensão administrativa do auxílio-doença. Inicialmente, ressalto que não consta nos 
autos documentação demonstrando que perícia médica foi realizada com fim específico 
de detectar o desaparecimento da doença, pelo que, entendo que não restou constatado, 
por ocasião da suspensão do auxílio-doença, o desaparecimento do mal incapacitante 
anteriormente detectado. 
O MM. Juiz de Primeiro Grau muito bem decidiu a questão posta nos autos, pelo que 
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transcrevo trecho de seu decisum: 
"Vê-se dos autos, entretanto, que as conclusões a que chegou a autarquia baseiam-se 
em meros antecedentes médico-periciais (fls. 81 e 83), sem prova atual para a época da 
suspensão do benefício, quanto à cessação da incapacidade laborativa. 
O fato do autor ter sido encaminhado a um núcleo de reabilitação profissional não 
significa, por si só, que esteja apto ao exercício de atividade laborativa, sem que tal seja 
constatado por regular perícia médica conclusiva, eis que as únicas constantes dos autos 
atestam o contrário (fls. 33/34), juntadas pelo próprio INSS". 
Assim, face à ausência de regular perícia médica conclusiva sobre o total 
restabelecimento da capacidade laborativa do autor, não há que se falar em suspensão 
do benefício de auxílio-doença. 
Desse modo, restou claro o posicionamento incorreto do INSS, quando não lastreou a 
suspensão do benefício com a realização prévia de exames periciais e a efetiva 
constatação da recuperação da capacidade laborativa do beneficiário à época. 
Indevida é a suspensão administrativa unilateral sem qualquer aferição a respeito da 
evolução da doença incapacitante e, conseqüentemente, sem a certeza da saúde do 
beneficiário. 
Diante do exposto, sem maiores considerações, por desnecessárias, nego provimento à 
apelação, mantendo a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 105.443-RN 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA  
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: JUNIELSON PEREIRA RODRIGUES 
Advogado: DR. ANTÔNIO CARLOS LORENZETTI DE MELLO (APDO.) 
 

EMENTA 
Administrativo. Servidor público federal. Pensão. Lei 8.112/90. Neto. Habilitação. 
Ausência de declaração. Provas testemunhais. Dependência econômica comprovada. 
1. A exigência de designação, prevista pela alínea "d", II, do art. 217, da Lei 8.112/90, visa 
facilitar a comprovação, junto à Administração, da vontade do instituidor em eleger dado 
dependente como beneficiário da pensão, assim como a situação de dependência 
econômica, entretanto, a ausência de tal declaração por escrito, não enseja de pronto o 
indeferimento do benefício, se restam comprovados, por outros meios, em via judicial, tais 
requisitos, principalmente quando, no caso, refere-se à relação de dependência entre avô 
e neto, onde o vínculo familiar, acrescido da situação econômica desfavorável dos 
genitores, conduzem facilmente a esta conclusão.  
2. Apelação e remessa oficial improvidas.  
 

ACORDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, negar 
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma 
do relatório e notas taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 26 de novembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: A União Federal apela da decisão do MM. Juiz 
monocrático, Dr. Ivan Lira de Carvalho, que julga procedente o pedido, em favor de 
Junielson Pereira Rodrigues, menor impúbere, para declarar a existência de dependência 
econômica do autor em relação ao seu avô, já falecido, ex- servidor público civil do 
Quadro do Ministério da Aeronáutica, para fins de concessão do benefício da pensão em 
favor do menor, nos termos do art. 217 da Lei 8.112/90, condenando o promovido a pagar 
as despesas do processo, bem como honorários advocatícios à razão de 10% do valor da 
causa. A União defende, em suas razões de apelo, a reforma da sentença, por não ter o 
Julgador pugnado pela correta aplicação do direito, uma vez que não restou comprovada 
a dependência econômica do menor com o instituidor da pensão, nem tampouco o desejo 
do mesmo em inscrevê-lo como beneficiário, vez que a causa médica de sua morte - 
gastroenterite aguda específica, broncopneumonia e cardiopatia arterosclerótica - faz 
concluir pela perda de senso do mesmo e pela invalidez mental, não possuindo, pois, o 
ex-servidor discernimento necessário para externar a sua vontade a ponto de incluir o 
neto como dependente, e, na ausência de declaração expressa ou do termo de guarda ou 
tutela, não se pode privilegiar as provas testemunhais, ante a ausência do exigido por lei.  
Contra-razões.  
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): A presente ação versa sobre a 
possibilidade de inclusão de neto, menor impúbere, na qualidade de dependente de ex-
servidor público civil, do Quadro de Pessoal do Ministério da Aeronáutica, já falecido, para 
fins de percepção de pensão.  
Inicialmente, há de se verificar que a legislação, a qual rege o objeto dos presentes autos, 
é a Lei 8.112/90, conforme bem asseverou o Juízo monocrático, posto que, apesar de ser 
o instituidor da pensão pertencente ao Quadro do Ministério da Aeronáutica, fazia parte 
do Quadro de Pessoal Civil, e, assim sendo, não se pode aplicar os ditames previstos 
pelo estatuto militar.  
O Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis, em seu art. 217, determina quais 
são os beneficiários das pensões, vale dizer: 
I - vitalícia: 
a) o cônjuge; 
b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão 
alimentícia; 
c) o companheiro ou companheira designado que comprove união estável como entidade 
familiar; 
d) a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor; 
e) a pessoa designada, maior de 60 (sessenta) anos e a pessoa portadora de deficiência, 
que vivam sob a dependência econômica do servidor; 
II- temporária: 
a) os filhos, ou enteados, até 21 (vinte e um) anos de idade, ou, se inválidos, enquanto 
durar a invalidez; 
b) o menor sob guarda ou tutela até 21 (vinte e um) anos de idade; 
c) o irmão órfão, até 21 (vinte e um) anos, e o inválido, enquanto durar a invalidez, que 
comprovem dependência econômica do servidor; 
d) a pessoa designada que viva na dependência econômica do servidor, até 21 (vinte e 
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um) anos, ou, se inválida, enquanto durar a invalidez.  
Observa-se que foi uma preocupação do legislador, na redação do artigo acima 
mencionado, ressaltar a necessidade de dependência econômica, estabelecendo, para 
tal, exigências, conforme a qualidade do beneficiário, para comprovar tal dependência. Tal 
preocupação justifica-se, conforme vem reiterando esta Relatoria em julgamentos 
referentes à concessão de pensão, seja ela estatutária, previdenciária ou militar, pelo fato 
de ter tal instituto objetivo único de garantir a manutenção do status financeiro ou mesmo 
da própria sobrevivência daqueles que dependiam economicamente do instituidor, 
permitindo, assim, por via indireta, o cumprimento da obrigação do particular em custear a 
sobrevivência daqueles que dele dependam. 
Não se pode, ante os procedimentos exigidos pelo legislador, deixar de se observar o 
objetivo maior das exigências por ele estabelecidas e a própria finalidade do instituto. 
Exigências estas que se fazem sentir com maior firmeza ao administrador, que não pode 
se furtar de agir apenas conforme a lei, mas que não impede a análise do Judiciário. 
No presente caso, alega a União que, em virtude de doença -cardiopatia arterosclerótica -
, mencionada na certidão de óbito, não teria o instituidor da pensão condições mentais 
para expressar a sua vontade de incluir o neto como dependente econômico, solicitando 
que sejam desconsiderados os depoimentos das testemunhas que afirmam: o desejo do 
ex-servidor em assim proceder, a convivência do menor com o mesmo, assim como a sua 
dependência econômica. 
Quanto às condições mentais do ex-servidor, não se pode concluir pela sua insanidade, 
se não consta nos autos atestado médico afirmando tal hipótese, principalmente se os 
atos praticados pelo mesmo, antes do seu falecimento, não nos levam a esta conclusão. 
Descartada a impossibilidade de insanidade mental, por falta de provas neste sentido, há 
de se averiguar a dependência econômica, devendo-se esclarecer, mais uma vez, que o 
principal aspecto a se analisar não é apenas a observância dos requisitos previstos por 
lei, para se alcançar tal objetivo, se o Julgador, ante as provas apresentadas, inclusive as 
testemunhais, se convence de tal dependência.  
Como menor sob guarda ou tutela, não se pode incluir o neto do instituidor, posto que 
estes institutos impõem um procedimento próprio que, na hipótese, não foram 
observados, nem tampouco é nesta situação que se quer fazer beneficiar o recorrido, 
restando, pois, a alternativa prevista pela alínea "d" do inciso II do art. 217 da Lei 
8.112/90, vale dizer, pessoa designada que viva na dependência econômica do servidor 
até 21 (vinte e um) anos.  
A designação se faz necessária apenas para facilitar, perante a Administração, a 
constatação da dependência econômica e o desejo do servidor de incluí-la como 
beneficiária de pensão. Isto não significa, porém, que, não observado este procedimento, 
mas presentes a dependência e, porque não dizer, na hipótese em que se apresenta, ou 
seja, na relação entre neto e avô, quando comprovada a insuficiência de recursos dos 
genitores, a obrigatoriedade do instituidor de custear a sua sobrevivência, não possa ser 
tal procedimento suprido em via judicial, ante o reconhecimento, por via de provas 
testemunhais, do desejo do segurado em incluir o neto como beneficiário de pensão, bem 
como da existência da dependência econômica. 
Embora não se faça presente a declaração escrita, supre-se a mesma com as provas 
admitidas e aceitas por lei, que, in casu, encontram-se devidamente comprovadas pelo 
depoimento de testemunhas, além de facilmente deduzível pela própria natureza da 
relação, que se caracteriza por um vínculo familiar, acrescido da situação econômica 
desfavorável dos genitores, não havendo, assim, que se concluir que redunde tal solução 
em decisão contra legem, conforme defende a apelante, pois a mens legis não é outra 
senão garantir o benefício da pensão para aqueles que dependiam economicamente do 
instituidor.  
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Ante o exposto, nego provimento à apelação e à remessa oficial, mantendo a sentença 
monocrática em todos os seus termos. 
É o meu voto.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 105.455-RN 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: INPASA AGROINDUSTRIAL S/A 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. JONAS SOARES DE ANDRADE E OUTROS (APTE.) 
 

EMENTA 
Tributário. Ação de Depósito. Lei nº 8.866/94. Prisão. Irretroatividade da lei. 
- O conceito de depositário infiel de que trata a Carta Magna prende-se ao significado que 
lhe é dado pela lei civil. Dessa forma, o legislador tributário não poderia alterar-lhe o 
sentido, criando a figura do depositário infiel de tributos, sem que houvesse a ocorrência 
de depósito, sob pena de malferir o texto constitucional e violar o art. 110 do CTN. 
- Tendo os fatos geradores da exação cujo recolhimento é pretendido pela Fazenda 
ocorrido em datas anteriores à entrada em vigor da lei aludida, esta não poderia retroagir 
para alcançá-los, sob pena de violar o princípio da irretroatividade das leis. 
- Contudo, importa ressaltar o direito da Fazenda Nacional de haver o seu crédito pelo 
meio hábil, qual seja, o processo executivo fiscal. 
 

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, 12 de dezembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator   
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Inpasa Agroindustrial S/A apela de sentença do MM. 
Juiz Federal da 5ª Vara - RN, que, em ação de depósito movida pela Fazenda Nacional, 
condenou-a a proceder à entrega, no prazo de 24 horas, das quantias recolhidas a título 
de IPI e não repassadas aos cofres da ora apelada, sob pena de prisão de seus 
representantes legais. 
Sustenta, em suma, o seguinte: 
a) "a ação de depósito não é meio adequado para a cobrança dos débitos pleiteados, 
posto que estes têm natureza exclusivamente tributária, ensejando, pois, a ação de 
execução fiscal" (fls. 164). 
b) a dívida fora parcelada junto à Fazenda Nacional, e "inadimplemento não é bem 
depositado e não restituído. É dívida civil não prevista nas exceções constitucionais - 
depositário infiel e inadimplente de pensão alimentícia -, e, portanto, não torna os 
devedores passíveis de prisão..." (fls. 165/166). 
c) "julgando procedente a ação e, conseqüentemente, decretando a prisão dos apelantes, 
laborou, data venia, o Magistrado em equívoco, punindo de forma desproporcional 
contribuinte e não depositário infiel, hipótese que não encontra guarida em nossa 
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legislação" (fls. 165). 
 
d) precedente desse TRF (REO 80663-RN) harmoniza-se com a tese da apelação. 
Requer, por fim, o provimento do recurso e, conseqüentemente, a reforma da sentença 
impugnada. 
A Fazenda Nacional contra-arrazoou (fls. 172/174). 
Os autos vieram-me conclusos por distribuição. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZRIDALVO COSTA: Estabelece a Constituição Federal que "não haverá 
prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e 
inescusável de obrigação alimentícia e do depositário infiel" (art. 5º, LXVII). 
No campo tributário, a Lei 8.866/94 considera depositário infiel de valores pertencentes à 
Fazenda Pública "...a pessoa a que a legislação tributária ou previdenciária imponha a 
obrigação de reter ou receber de terceiro, e recolher aos cofres públicos, impostos, taxas 
e contribuições, inclusive à Seguridade Social" (art. 1º). Ainda, "...aquele que não entrega 
à Fazenda Pública o valor referido neste artigo, no termo e forma fixados na legislação 
tributária ou previdenciária" (art. 1º, § 2º). 
O conceito de depositário infiel de que trata a Carta Magna prende-se ao significado que 
lhe é dado pela lei civil. 
Dessa forma, o legislador tributário não poderia alterar-lhe o sentido, criando a figura do 
depositário infiel de tributos, sem que houvesse a ocorrência de depósito, sob pena de 
malferir o texto constitucional e violar o art. 110 do CTN. 
Importa, agora, verificar se a prisão civil prevista na Lei 8.866/94 enquadra-se nos limites 
do permissivo constitucional. 
Ao tratar da questão, com muita propriedade afirma Edmar Oliveira Andrade:  
"Ao determinar que será considerado depositário aquele que retiver ou receber tributo ou 
contribuição e não repassá-lo, no tempo e na forma determinados na legislação 
respectiva, a Lei nº 8.866/94 tentou subverter o conceito de depósito, formulado na 
legislação civil, criando, em conseqüência, hipótese de aplicação da prisão civil em 
flagrante desrespeito ao texto da Constituição Federal. 
Com efeito, no depósito voluntário ou no depósito necessário a guarda de coisa móvel é 
circunstância elementar, essencial, para sua caracterização. 
Essa guarda, contudo, não poderá estar jungida a um negócio jurídico em que incida 
como elemento acidental, sob pena de estar descaracterizado o depósito. 
(...) 
Quando a fonte pagadora de rendimentos retém parcela relativa a imposto ou 
contribuição, devidos pelo beneficiário dos rendimentos, age como mandatária legal do 
sujeito ativo da obrigação tributária. 
Já a instituição financeira arrecadadora de tributos e contribuições, que tem o dever de 
repassá-los aos cofres públicos, atua como mero prestador de serviços. 
Em ambas as hipóteses, únicas vislumbradas pela Lei nº 8.866/94, não se aperfeiçoa o 
contrato de depósito em razão de que a guarda da coisa, no caso dinheiro, surge como 
elemento adjeto do contrato de mandato ou de prestação de serviços" (in Direito Penal 
Tributário, Ed. Atlas, 1995, pp. 162/163) 
Induvidoso, portanto, que a prisão preconizada na Lei 8.866/94 extrapola as exceções 
previstas na Lei Maior para se efetuar prisão por dívida, vez que inexiste, no caso, a figura 
do depósito e depositário. 
O próprio Col. STF, ao julgar o pedido de liminar na ADIN 1055-7, determinou a 
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suspensão, até a decisão final da ação, dos efeitos dos §§ 2º e 3º do art. 4º da referida lei, 
que tratam, respectivamente, da prisão do devedor e do depósito prévio do valor integral 
da dívida. 
Verifico, demais disso, que os fatos geradores da exação cujo recolhimento é pretendido 
pela Fazenda ocorreram em datas anteriores à entrada em vigor da aludida lei 
(documentos de fls. 7 a 13), que não poderia retroagir para alcançá-los, sob pena de 
violar o princípio da irretroatividade das leis. 
Apesar da inaplicabilidade da ação de depósito ao presente caso, importa ressaltar o 
direito da Fazenda Nacional de haver o seu crédito pelo meio hábil, qual seja, o processo 
executivo fiscal. 
Com essas considerações, dou provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 105.776-CE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: EDUÍLTON FRANCISCO DE VASCONCELOS BARROS 
Advogados: DRS. FRANCISCO JOSÉ DE ARRUDA COELHO (APTE.) E  

EDMÍLSON DE ALMEIDA BARROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Processual Civil e Administrativo. Concurso para o cargo de Fiscal do Trabalho. Judiciário 
- âmbito de atuação. 
- Hipótese em que o Juiz monocrático autorizou candidato a participar da segunda etapa 
do concurso para o cargo de Fiscal do Trabalho, enquanto discute com a Comissão 
questões das provas, ao fundamento de que algumas fugiam ao programa oficial, 
enquanto outras apresentavam mais de uma resposta correta. 
- A jurisprudência tem entendido que somente cabe a intervenção do Judiciário nos casos 
em que flagrante ilegalidade decorre da utilização de critérios de absurda 
incompatibilidade lógica. Diversa a situação, reconhece-se a configuração de inaceitável 
ingerência em assunto de competência privativa da banca examinadora. 
- Apelação e remessa oficial providas. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório, voto 
e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado. 
Recife, 18 de dezembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: A r. sentença julgou procedente o pedido formulado 
por Eduílton Francisco de Vasconcelos Barros, reconhecendo-lhe, em sede de ação 
ordinária, o direito à participação na segunda etapa do concurso público realizado para o 
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preenchimento de vagas no cargo de Fiscal do Trabalho. 
O culto Magistrado singular realizou exaustiva análise das questões das provas objeto de 
impugnação pelo autor, chegando à conclusão de que, relativamente a parte delas, 
efetivamente assiste razão ao promovente, em face de identificar erros cometidos pela 
banca examinadora, seja atribuindo mais de uma resposta correta, seja deixando de 
oferecer qualquer opção satisfatória, e, por fim, exigindo conhecimentos não incluídos no 
programa oficial. 
Irresignada, apela a União Federal. Vê nula a decisão, na medida em que se lhe impunha 
considerar o litisconsórcio na espécie, atenta ao interesse comum de todos os candidatos 
em situação idêntica à do autor. Traz a lume numerosos precedentes jurisprudenciais no 
sentido da impossibilidade de ingerência do Judiciário no mérito das questões elaboradas 
em concurso, seara privativa da banca examinadora. Transcreve as abordagens 
administrativas aos recursos de que se valeram concorrentes. Observa inexistir nos autos 
laudo pericial mencionado pelo decisum. 
Contra-razões (fls. 134/137) pela confirmação da sentença. Argumenta o apelado tratar-
se, quando muito, de litisconsórcio simples. Descarta a configuração, na espécie, de 
invasão, pelo Judiciário, do arbítrio reservado à banca examinadora: a atuação do Juiz 
teria respeitado os limites da apreciação da legalidade do ato administrativo. Acerca do 
laudo, entende suprida sua ausência pela transcrição que lhe fez a sentença dos 
principais trechos. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A leitura da decisão monocrática é bastante 
para constatar-se o grau de penetração do eminente prolator no campo de mérito da 
elaboração das questões submetidas ao desate dos candidatos. 
Emitem-se ali juízos de valor típicos de quem detivesse a missão de conduzir o certame, 
tal a incursão técnica que se permitiu, decerto com a melhor intenção, o ilustrado Julgador 
singular. Tal atividade, é necessário reconhecer, incumbe privativamente à banca 
examinadora, encarregada de elaborar os quesitos e imprimir-lhes desde a adequação 
específica ao programa oficialmente estabelecido até a indispensável coerência de 
respostas. A sede administrativa de recursos já se revela motivadora por demais 
freqüente de prolongamentos intermináveis dos concursos, com prejuízo para os próprios 
candidatos, mas nela é que se encontra o foro correto de debates dos critérios de 
formulação das questões postas ao exame dos pretendentes ao cargo oferecido. No 
âmbito judicial, abrigam-se as discussões quanto a eventuais ilegalidades, estas sim a 
merecer pronta repulsa quando devidamente caracterizadas. 
No caso concreto, a celeuma em torno das questões impugnadas afasta a hipótese de 
flagrante ilegalidade. Os tópicos específicos de cada área de conhecimento envolvida 
estão exaustivamente esmiuçados, tecendo-se copiosos comentários em busca de uma 
certeza que precisaria saltar aos olhos para delinear o perfil há pouco descrito. É evidente 
que não se trata de questões concebidas sem o menor zelo ou atenção. Discussões 
sempre haverá, e o Judiciário é hoje a mais assídua e profunda tribuna de debates de 
nuanças que intrigam os mais dedicados e abalizados estudiosos. Deparar-se com 
indagação desse tipo em concurso não é exatamente o que se espera, mas faz parte do 
processo avaliatório, e longe está de ensejar a incursão de pessoas estranhas ao grupo 
encarregado da condução do certame. 
Na jurisprudência busca a apelante respaldo à sua pretensão de reforma do julgado, 
citando precedentes. 
Acrescento os seguintes, emanados do eg. Superior Tribunal de Justiça: 
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"Recurso ordinário em mandado de segurança. 
Não cabe ao Juiz ou Tribunal, no exercício de jurisdição, entrar em controvérsia com 
bancas examinadoras quanto ao acerto ou desacerto de seus critérios na formulação das 
questões e perguntas de provas de conhecimento e na avaliação das respostas. 
Precedentes do STF, do ex-TFR e do STJ.Recurso ordinário a que se nega provimento". 
(ROMS 638-PR, Rel. Min. José de Jesus Filho, j. em 15.12.93, DJ de 28.02.94.) 
"Administrativo - Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional (Edital ESAF/CRS/DPMF/nº 35/84) - 
Concurso público - Forma, critérios e conteúdo dos quesitos - Competência da banca 
examinadora - Alcance da apreciação judicial. 
1. Em tema de concurso público de provas, é cediço que o Poder Judiciário, aprisionado à 
verificação da legalidade, não deve substituir os examinadores quanto aos objetivos, 
fontes e bases de avaliação das questões. As comissões examinadoras organizam e 
avaliam as provas com discricionariedade técnica. 
2. Edital escoimado de ilegalidade 
3. Recurso improvido". 
(REsp 11.211-PE, Rel. Min. Mílton Luiz Pereira, j. em 31.08.94, DJ de 26.09.94.) 
Veja-se, ainda, a ementa de julgado do extinto Tribunal Federal de Recursos: 
"Administrativo. Concurso público. 
A avaliação ou correção de provas, bem como a atribuição de notas, é incumbência 
exclusiva da banca examinadora, para esse fim constituída. Descabe ao Judiciário o 
exame de tais critérios, incumbindo-lhe, tão-só, apreciar a legalidade do processamento 
do concurso. Precedentes deste Tribunal. Sentença que se confirma". 
(AMS 97817-RJ, Rel. Min. Hélio Pinheiro, j. em 24.02.84, DJ de 29.03.84.) 
Confira-se, por fim, a da AMS 7642-RJ/TRF-2ª Região, Rela. Juíza Tânia Heine, j. em 
29.04/91, DJ de 21.05.91: "Administrativo - Processo seletivo - Anulação de questões. 
I - Através da via judicial é possível a verificação de obediência a formalidades essenciais 
e aos limites impostos pelo edital, em processo seletivo para opção pela clientela geral de 
Procurador Autárquico. 
II - Descabe, entretanto, examinar o mérito do critério de correção, considerando como 
correta outra resposta que não aquela adotada pela banca examinadora. 
III - A anulação de questões altera a classificação do concurso e os demais candidatos 
são litisconsortes passivos necessários. 
IV - Recurso improvido". 
Isto posto, dou provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.028-PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelado: ANTONIO ZUZA VIEIRA 
Advogado: DR. VALDIR PEIXOTO DE BEZERRA E SILVA (APDO.) 
 

EMENTA 
Penal. Moeda falsa. Materialidade e autoria comprovadas. Primariedade. Pena mínima. 
Prescrição retroativa. Arts. 107, IV, 109, IV, 110 e § 1º do CPB. Art. 580 do CPPB. 
1 - O co-réu revel, trânsita em julgado a sentença, carece de interesse processual para 
apresentar contra-razões a recurso interposto pelo Parquet, restrito tão-só contra a 
absolvição de um dos agentes. 
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2 - Restando devidamente comprovado que foram apreendidas, em poder do réu, cédulas 
cuja falsidade era de seu conhecimento, impõe-se a sua condenação nas penas do art. 
289, § 1º, do CPB. 
3 - Dado o transcurso de tempo entre o recebimento da denúncia e a presente decisão, e 
tendo em vista a condenação ora concretizada, decreta-se a prescrição da pretensão 
punitiva, com a extinção da punibilidade.  
4 - Ao co-réu que teve aplicada, no seu quantum e natureza, pelo Juízo de Primeiro Grau, 
a mesma pena privativa de liberdade, considerando o lapso temporal decorrido entre o 
recebimento da denúncia e a sua intimação da sentença, é reconhecida, ex officio, a 
prescrição da pretensão punitiva e, por conseguinte, extinta a punibilidade.  
5 - 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 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado.  
Recife, 17 de dezembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: O Ministério Público Federal apela da sentença 
de fls. 916/928, da lavra do MM. Juiz Antônio Bruno de Azevedo Moreira, da 4ª Vara da 
Seção Judiciária deste Estado, que restou por condenar os réus Ivan Jorvino de Souza e 
Cícero Júlio do Nascimento pela prática do crime capitulado no art. 289 do Código Penal, 
e, com fundamento no art. 386, VI, do Estatuto Processual Penal, ao entendimento de não 
estar devidamente provado o elemento subjetivo, absolveu Antônio Zuza Vieira.  
Pugna o Ministério Público Federal no sentido de ser reformado o decisum de 1º Grau, 
pela condenação do ora apelado, com base nas provas coligidas aos autos. Ofertando o 
parecer de fls. 991/996, opinou a Procuradoria Regional Federal retornassem os autos à 
1ª Instância para intimação pessoal da sentença do co-réu Cícero Júlio do Nascimento, 
através de nomeação de advogado dativo, somente para este ato processual.  
No mérito, é o entendimento da douta Representante do Parquet Federal pelo provimento 
do recurso, com a posterior decretação da extinção da punibilidade pela ocorrência da 
prescrição retroativa.  
Por despacho, fls. 998, convertendo o processo em diligência, determinou S. Exa. o Juiz 
Lázaro Guimarães, Relator originário destes autos, o cumprimento do peticionado pelo 
MPF, para intimar pessoalmente o réu Cícero Júlio do Nascimento e o ora apelado 
Antônio Zuza, a fim de conhecerem da sentença monocrática, sendo os mesmos 
intimados por edital, no Juízo a quo, em data 23.03.95.  
Estes AA. seguiram ao MM. Juiz Revisor.  
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Narra a denúncia, em resumo, que, 
aos 23 de maio de 1984, foram autuados em flagrante Ivan Jorvino de Souza e Antônio 
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Zuza Vieira por estarem colocando em circulação cédulas falsas, no Distrito do Carmo, 
Município de São José do Belmonte, neste Estado, ação pela qual foram denunciados 
como incursos nas penas do delito capitulado no art. 289, § 1º, do CPB. O acusado Ivan 
Jorvino tinha em seu poder importância que totalizava Cr$ 510.000,00 (quinhentos e dez 
mil cruzeiros), enquanto o ora apelado, Antônio Zuza, teve apreendidos Cr$ 45.000,00 
(quarenta e cinco mil cruzeiros), em cédulas de cinco mil cruzeiros, igualmente falsas.  
Em seu interrogatório, o co-réu Ivan Jorvino indicou Cícero Júlio do Nascimento como o 
distribuidor das referidas notas falsas, apreendidas em seu poder e no de Antônio Zuza. 
Cícero Júlio foi posteriormente preso em flagrante no Hotel Leite, em Serra Talhada, 
Pernambuco, tendo sido apreendida em seu poder a quantia de Cr$ 4.900.000,00 (quatro 
milhões e novecentos mil cruzeiros), também em cédulas falsas de cinco mil cruzeiros.  
Os réus, presos em flagrante, foram recolhidos ao Presídio Aníbal Bruno, e mais tarde 
tiveram suas prisões relaxadas por força do disposto no art. 66 da Lei nº 5.010/66.  
O MM. Juiz monocrático, em fundamentando a sentença, em relação ao ora apelado, 
entendeu não restar comprovado tivesse o mesmo conhecimento da autoria, pelo que, 
nos termos do art. 386, VI, do CPPB, restou por absolvê-lo, verbis:  
"A participação do acusado Antonio Zuza Vieira, ou sua culpabilidade, não restou clara. 
Verossímil a sua versão de que desconhecia que estava lidando com dinheiro falso, pois, 
homem de pouca cultura, não afeto a manusear dinheiro de certo valor, foi utilizado por 
Ivan Jorvino de Souza para que trocasse as cédulas de Cr$ 5.000,00 por outras de menor 
valor, porém verdadeiras. É verdade que estava Antonio Zuza Vieira, juntamente com o 
outro acusado Ivan Jorvino de Souza, transacionando com moeda falsa, contudo não 
conseguiu a acusação trazer prova aos autos de que Antonio Zuza Vieira soubesse da 
falsidade do dinheiro que utilizava através de orientação de Ivan Jorvino de Souza. 
Entendo que, quando resta no espírito do Juiz qualquer dúvida quanto à culpabilidade do 
réu, quando de seu espírito não são afastadas todas as dúvidas sobre sua 
responsabilidade criminal, é de se aplicar o princípio salutar do in dubio pro reo. Por tais 
razões, quanto ao acusado Antonio Zuza Vieira, entendo de aplicar-se a regra do art. 386, 
VI, do Código de Processo Penal vigente". 
A apelação do MPF é no sentido de que, em vista do conjunto de provas vindas aos 
autos, tem-se o entendimento de que o ora apelado Antônio Zuza tinha ciência da ilicitude 
que praticava, ao por em circulação moedas falsas, como se comprova sobretudo de sua 
confissão, quando preso em flagrante, fls. 495/495v, ("que o Ivan entregou ao conduzido 
cinqüenta mil cruzeiros em cédulas de cinco mil falsas e lhe orientou como deveria dobrá-
las, comprando apenas uma mercadoria por nota, para receber o troco em moeda legal"), 
que vem a ser corroborada pelos termos do interrogatório do co-réu Ivan Jorvino, fls. 
494/495, ao confessar ter recebido as referidas cédulas do também réu Cícero Júlio, que 
o havia orientado "como distribuir o dinheiro falso, dobrando as notas e comprando com 
cada nota um desodorante ou maço de cigarros, para receber o troco em moeda legal". 
Chama, ainda, o órgão ministerial, atenção ao parentesco do apelado com o co-réu Ivan 
Jorvino, seu primo, e ao fato de terem os mesmos "ido 'passar` as cédulas numa pequena 
localidade, onde seria muito mais fácil fazê-lo...", pelo que não prospera, em seu 
entender, a alegação de que somente tomara conhecimento de serem falsas as cédulas 
ao ser preso, argumento do qual, ressalta, valeu-se o Juiz a quo em sua sentença. Não 
houve contra-arrazoado ao recurso do Parquet Federal da parte do ora apelado.  
Por sua vez, apresentou o réu Ivan Jorvino de Souza contra-razões, fls. 971, trazendo à 
baila os mesmos fundamentos da petição acostada às fls. 955/956, contra o quantum da 
pena que lhe foi aplicada, em seu mínimo, em 03 (três) anos de reclusão. Sustenta que já 
se operou a prescrição da pretensão punitiva, face a já terem transcorrido mais de 08 
(oito) anos entre a data do recebimento da denúncia, 31.07.84, e a prolação da sentença 
condenatória, só levada ao conhecimento do apelado em data de 02.08.93.  
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Assim, preliminarmente, em relação a Ivan Jorvino de Souza, recebo como PETIÇÃO as 
referidas contra-razões de fls. 971, oferecidas por seu defensor.  
No que importa ao presente julgamento, é de curial importância ressaltar que da sentença 
foram intimados os Advogados Bóris Trindade - defensor de Cícero Júlio do Nascimento, 
em 21.09.92 (fls. 938v), Valdir Peixoto Bezerra e Silva - defensor de Antônio Zuza, em 
30.09.92 (fls. 942v), e Jadier Rodrigues de Carvalho - defensor de Ivan Jorvino de Souza, 
em 26.07.93 (fls. 953v), sendo este último co-réu citado por edital, em data 08.07.93. Ora, 
não se olvida que o Juiz há de atender, quando do julgamento, ao seu livre 
convencimento a ser formado de acordo com as provas dos autos, as quais, se não se 
apresentam suficientes para autorizar um juízo de condenação, dentro da inteligência do 
art. 386, VI, do CPPB, impõem seja absolvido o acusado, pela aplicabilidade do princípio 
in dubio pro reo. Contudo, no caso em julgamento, é descabido tal entendimento, por não 
se adequar à realidade fática dos autos.  
De uma análise das provas coligidas, sobretudo à vista das conclusões do laudo de fls. 
100/103, em que comprovada a falsidade das cédulas, restam cabalmente demonstradas 
a materialidade e a autoria, no sentido de que tinha o ora apelado plena consciência da 
ilicitude que praticava, qual seja, introduzir em circulação moeda falsa, cujo valor 
importava, à época dos fatos, em pouco menos de C$ 50.000,00, o equivalente, em 
termos de comparação, a aproximadamente R$ 65.000,00, em dias atuais. Como se 
infere das afirmações feitas pelos senhores peritos, as cédulas questionadas, que se 
acham em todos os 2º, 3º, 4º e parte do 5º volumes dos autos deste processo, poderiam 
as mesmas induzir ao engano pessoa não acostumada ao manuseio de cédulas deste 
valor, principalmente se em condições de insuficiente iluminação.  
Quanto à perfeição do delito, é bastante para caracterizá-la a simples posse do dinheiro 
falsificado, sendo de somenos importância o fato de o acusado ter recebido as cédulas 
falsas de terceiro, co-réu, pelo que se compreende a exigência, tão-só, do dolo genérico. 
Assim, pois, que o disposto no § 1º do art. 289 do CPB visa a reprimir a atuação 
subsidiária do agente que, conhecedor da falsidade, passa a moeda a terceiro de boa-fé. 
É de atentar-se à própria natureza de ordem pública de que se reveste o instituto da 
prescrição. Assim, pois, é de inteiriça razoabilidade o entendimento de que somente 
começa a fluir o prazo para interposição do recurso, ou oferecimento de contra-razões 
recursais, desde quando seja a parte, efetivamente, intimada da decisão.  
In casu, considerando o decurso de tempo entre o recebimento da denúncia (em 
31.07.1984) e a intimação da sentença (08.07.93), e tendo em vista que ao co-réu Ivan 
Jorvino de Souza foi aplicada a pena de 03 (três) anos de reclusão, impõe-se, com base 
nos termos do art. 109, IV, do CPB, reconhecer e decretar a favor do mesmo a prescrição 
da pretensão punitiva, retroativamente, extinguindo a punibilidade, nos termos do art. 107, 
IV, do referido diploma legal.  
No que pertine ao ora apelado, acolho as razões recursais, para, atendendo inclusive aos 
motivos determinantes do crime, suas circunstâncias e conseqüências, dar provimento à 
apelação, julgando procedente a denúncia, para condenar o co-réu Antônio Zuza Vieira 
na pena-básica de 03 (três) anos de reclusão, pena esta que converto em definitiva. 
Considerando a condenação ora concretizada, e tendo em vista que, de uma leitura dos 
autos, constata-se que entre a data do recebimento da denúncia e a presente decisão 
decorreram mais de oito anos, é forçoso reconhecer e decretar, retroativamente, a 
prescrição da pretensão punitiva, com a extinção da punibilidade, nos termos dos artigos 
107, IV, 109, IV, 110 e § 1º, do CPB.  
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.245-PE  
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Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelados: MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO, MANOEL AUGUSTO LEMOS DO 

REGO, RUBENICE CÂNDIDA ISIDORO DE ARAÚJO PEREIRA E JOSÉ 
RODRIGUES DE PAIVA 

Advogados: DRS. SÉRGIO MURILO SANTA CRUZ SILVA E JOÃO OLYMPIO VALENÇA 
DE MENDONÇA (APDOS.)  

 

EMENTA 
Penal e Processual Penal. Estelionato qualificado. Ausência de provas. Princípio do in 
dubio pro reo. Aplicabilidade. 
1 - Se de um exame dos autos não resta comprovado que os ora apelados tenham agido 
com dolo pré-ordenado, em detrimento da Seguridade Social, por inexistir prova 
inquestionável, é de concluir-se pela não perfeição do crime de estelionato.  
2 - Manutenção da sentença absolutória, pela aplicação do princípio in dubio pro reo. 
3 - Apelação improvida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade de votos, negar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado.  
Recife, 26 de novembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Apela o Ministério Público Federal de sentença 
de fls. 345/350, da lavra do MM. Juiz Federal da 4ª Vara do Estado de Pernambuco, Dr. 
Antônio Bruno de Azevedo Moreira, que, reconhecendo inexistir prova para a 
condenação, nos termos do art. 386, VI, do CPPB, restou por julgar improcedente a 
denúncia promovida contra os ora apelados, Margarida Maria da Conceição, Manoel 
Augusto Lemos do Rego, Rubenice Cândida Pereira e José Rodrigues de Paiva, pela 
prática do crime de estelionato, art. 171 do CPB.  
Em suas razões recursais, o MPF pugna pela reforma do decisum absolutório, 
entendendo que o conteúdo das declarações firmadas pelos denunciados e utilizadas 
junto ao órgão previdenciário fora infirmado pela própria beneficiária, Ana Maria da 
Conceição, não restando, pois, dúvida de serem ideologicamente falsas e utilizadas para 
obtenção irregular do benefício.  
Ofertando parecer, a Procuradoria Regional Federal opina pelo improvimento do apelo, 
com manutenção da sentença, dada a existência de dúvida em relação à autoria 
criminosa, o que impõe seja aplicado o princípio do in dubio pro reo.  
Estes autos seguiram ao MM. Juiz Revisor.  
É o relatório. 
 

VOTO 
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O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Narra a denúncia, recebida em 
08.09.87, que a denunciada Margarida Maria da Conceição obteve, de forma fraudulenta, 
junto ao INPS, uma pensão vitalícia para a sua genitora, Ana Maria da Conceição. Sendo 
tal benefício previdenciário concedido pela Lei nº 6.179/84 às pessoas com mais de 70 
anos de idade. "Para esse fim", prossegue o órgão ministerial, "dirigiu-se em 5 de janeiro 
de 1977, com sua genitora, à Agência do INPS da cidade de Carpina, neste Estado, 
munida do requerimento de fls. 8, firmado a rogo da beneficiária, pela funcionária Maria 
Irene de Araújo Gouveia, encarregada da referida Agência, instruindo esse requerimento 
com declarações ideologicamente falsas, de fls. 9 e 10, firmadas pelos denunciados 
Manoel Augusto Lemos do Rego, José Rodrigues de Paiva, João Carneiro da Silva e 
Rubenice Cândida Pereira, sem que os declarantes conhecessem a beneficiária das 
declarações. Na primeira, os declarantes afirmam, sem conhecimento de causa, que a 
interessada não mais exercia atividade remunerada, e não possuía determinada renda, o 
que jamais poderiam declarar, por não conhecerem pessoalmente a beneficiária. Na 
segunda, os declarantes afirmam que a beneficiária fora lavadeira no período de 1922 a 
1960, quando trabalhou para empregadores diversos. Ambas as declarações foram 
firmadas também a rogo da beneficiária, na presença da funcionária Maria Irene. Sucede 
que a beneficiária jamais foi lavadeira, seja empregada, seja autônoma, conforme ela 
própria declarou perante a Comissão do INPS, encarregada da sindicância do caso, 
donde também se conclui pela falsidade das declarações abonadoras de seu 
requerimento". Ainda, consoante os termos da peça acusatória, teriam os atos 
perpetrados pelos denunciados causado prejuízos ao patrimônio da autarquia no valor de 
Cz$ 23.827,40.  
Por tais atos, foram denunciados os ora apelados como incursos nas penas do art. 171 do 
Código Penal Brasileiro.  
O MM. Juiz sentenciante absolveu os denunciados da prática do delito de estelionato. 
Fundamentando sua decisão, obtemperou: "No documento de fls. 13, está dito que ela, a 
declarante, não mais exercia atividade remunerada e não possuía renda e dinheiro 
superior à metade do maior salário mínimo vigente no País, ou meio de prover sua 
subsistência. Assinam como testemunhas Manoel Augusto Lemos do Rego e José 
Rodrigues de Paiva. O termo de depoimento pretensamente prestado por Ana Maria da 
Conceição, fls. 19, fere de forma frontal qualquer possibilidade de legalidade. Sendo 
analfabeta, ali presumivelmente teria aposto sua impressão digital (sem qualquer prova de 
que seja realmente a sua aquela que ali aparece), sem assistência de quem quer que 
seja: estariam ela, analfabeta, e a comissão de sindicância. Não foi Ana Maria da 
Conceição ouvida em outra oportunidade, quer no Departamento de Polícia Federal quer 
neste Juízo. Naquela oportunidade, teria ela declarado que nunca lavara roupa para fora. 
Tratando-se de pessoa já setuagenária, pobre, residente em nossos meios rurais, é 
evidente que a declaração de que não exerce nenhuma atividade remunerada e não 
possui renda superior à metade ao salário mínimo pode e deve espelhar a verdade. 
Igualmente não vislumbro, nos autos, qualquer prova de que a declaração firmada pelos 
acusados Manoel Augusto Lemos do Rego e José Rodrigues de Paiva não espelhe a 
verdade, pelo que entendo que devem ser absolvidos da acusação que lhes é imputada. 
Por reconhecer que inexiste prova de que tenham as acusadas Rubenice Cândida Pereira 
Isidoro de Araújo e Margarida Maria da Conceição agido dolosamente, e, 
conseqüentemente, inexistir prova de haverem cometido o crime de estelionato, é que 
entendo ser de justiça absolvê-las da acusação..."  
Acertada, como se observa, em todos os seus termos, a decisão monocrática absolutória 
dos acusados.  
Na verdade, examinado em seu contexto o conjunto das provas dos autos, atendendo aos 
princípios do livre convencimento e da persuasão racional, que informam o nosso 
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processo, é de concluir-se pela inexistência de prova inquestionável de que os apelados 
tenham agido com dolo preordenado, característico do crime de estelionato. Por tais 
razões, e acolhendo o parecer da douta Procuradoria Regional Federal, nego provimento 
à apelação. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.413-RN  

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA  
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelada: MARIA MÔNICA DE LIMA 
Advogados: DRS. GILTON XAVIER DA SILVA E OUTRO (APDA.) 
 

EMENTA 
Penal. Processual Penal. Falsidade ideológica. Emendatio libelli. Aplicação. Possibilidade. 
Prescrição retroativa da pretensão punitiva. Arts. 107, IV, 109, V, 110 e §§ do CPB. 
1 - A confecção e o fornecimento de certificados falsos, conferindo aos beneficiários, 
servidores de autarquia educacional, a qualidade de concluintes do primeiro e segundo 
graus, perfaz o tipo penal capitulado no artigo 299 do CPB. 
2 - Corrigenda do libelo que se impõe, dando-se aos fatos narrados na denúncia definição 
adequada, para se ter a ré incursa nas penas do artigo 299, e não mais nas penas do 
artigo 171 do referido diploma legal. 
3 - Considerando que a condenação ora concretizada é inferior a dois anos, e havendo 
transcorrido entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia mais de 04 (quatro) anos, 
impõe-se decretar a extinção da punibilidade, por ocorrer a prescrição da pretensão 
punitiva. 
4 - 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, à unanimidade de votos, dar parcial 
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, 8 outubro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: O Ministério Público Federal recorre da 
sentença de fls. 337/382, em que o MM. Juiz Ivan Lira de Carvalho, da 5ª Vara Federal da 
Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, condenou Maria Mônica de Lima às penas de 
10 (dez) meses de detenção e 8 (oito) dias-multa, penas estas substituídas pela de 100 
(cem) dias-multa, considerada a agravante do art. 61, II, "g", do CPB, pela prática do 
crime tipificado no art. 171, § 1º, do referido diploma legal.  
Em suas razões recursais, observando que "à pena aplicada nos autos não houve 
configuração de estelionato privilegiado", pugna pela aplicação do art. 171, § 3º, dada a 
configuração do tipo qualificado, pelo que a pena de 1 (um) ano, acrescida de 1/4 (um 
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quarto) por força do art. 61, II, "g", do CPB, haveria de ser somada de um terço, vez que o 
crime fora praticado contra a Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  
Apresentadas contra-razões.  
Em seu parecer, a douta Procuradora Regional da República manifesta-se pelo parcial 
provimento da apelação, no sentido de emendar-se o libelo para enquadrar os fatos 
imputados à apelada no art. 299, parágrafo único, do CPB, sendo de manter-se a 
condenação e aumentar a pena aplicada para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão. 
Opina, ao final, seja decretada a extinção da punibilidade, em face da ocorrência da 
prescrição pela pena aplicada.  
Estes autos seguiram ao Revisor.  
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Narra a denúncia, recebida em 
02.08.94, fls. 306, que Maria Mônica de Lima, servidora pública estadual, por ocasião da 
implantação do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, 
levada a efeito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, em idos de 
1988, utilizando formulários pertencentes à Escola Técnica do Comércio de Natal - ETCN, 
onde se encontrava lotada, no exercício da função de secretária, confeccionara e 
fornecera certificados falsos a Terginete Saraiva dos Santos e a diversos outros 
servidores dessa autarquia educacional, que, fazendo uso de tais documentos para 
melhor classificação no referido processo de classificação, pois reconhecidos como 
concluintes do primeiro ou segundo graus, efetivaram seus enquadramentos indevidos na 
referida instituição de ensino.  
Na sentença recorrida, de fls. 377/382, o MM. Juiz monocrático, após observar que na 
denúncia se afirma da ré ter a mesma arquitetado fraude contra a UFRN, vez que 
"mediante a conduta de confeccionar certificados de conclusão do primeiro grau escolar", 
culminando com irregular aproveitamento da servidora Terginete Saraiva dos Santos, que 
"...logrou sucesso - ainda que transitoriamente... situação que somente foi estancada com 
a detecção da fraude pela própria instituição de ensino superior", no plano de 
reenquadramento de pessoal, afirma S. Exa. não ter prova nos autos da efetiva auferição 
de vantagem por parte da acusada, em decorrência do seu procedimento.  
Verifica-se de logo haver requerido o Representante do Parquet Federal o arquivamento 
do inquérito policial em relação à servidora Evânia Maria Damásio de Souza, que 
enquanto Diretora da Escola Técnica de Comércio de Natal assinara um dos certificados 
falsos, pedido este extensivo também aos servidores da autarquia educacional 
beneficiados pela conduta atribuída à ora apelada. Registra, ainda, em relação a tais 
servidores, em sua totalidade, que, além de punidos em processos administrativos, 
devolveram ao Erário as quantias indevidamente percebidas, enquanto permaneceram 
nos seus cargos, restando assim a UFRN reparada em todos os prejuízos sofridos em 
decorrência dos enquadramentos ilegais levados a efeito. 
De uma leitura da peça acusatória, conclui-se que a conduta da ora apelada se constituiu 
em confeccionar e fornecer aos servidores Terginete Saraiva dos Santos, Terezinha 
Pereira da Silva, Vitoriano Gomes Viana, Walter Ferreira da Silva, Zélia Maria de Freitas 
Cavalcanti, Wilma Rejane de Macedo Beasley e Waldenice Dantas dos Santos Xavier, 
conforme se lê às fls. 04 destes autos, certificados falsos de conclusão do primeiro ou 
segundo graus, e históricos escolares, para cuja elaboração a ora apelada utilizou 
formulários pertencentes à Escola Técnica do Comércio de Natal, neles inserindo dados 
inverídicos, ou diversos dos que deveriam ser lançados, de modo a que os seus 
beneficiários, "os referidos servidores da UFRN", em fazendo uso de tais certificados 
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falsos, lograssem indevidamente melhor posicionamento no reenquadramento funcional 
que estava sendo levado a efeito na autarquia educacional, cujo Quadro Funcional 
integravam.  
Claro que, se em relação a esses servidores verifica-se, indubitavelmente, terem os 
mesmos, para conseguir aquelas indevidas promoções, usado de documentação falsa 
(art. 304 do CPB), não há como deixar de se concluir que a ora apelada, encontrada que 
foi como responsável por tal falsificação levada a efeito em tais certificados, como se 
verifica do laudo pericial presente às fls. 204 a 209, perfez a mesma com sua conduta o 
tipo penal descrito no artigo 299 do Código Penal Brasileiro (falsidade ideológica), no 
momento em que inseriu declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita em tais 
certificados de conclusão do primeiro ou segundo graus. Atente-se que, conforme 
descreve o próprio tipo penal ínsito no referido artigo 299, a perfeição de tal conduta se dá 
quando tal falsidade é feita quer com o fim de prejudicar direito, criar obrigação, ou 
simplesmente alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Vale dizer, perfez a 
ora apelada a falsidade ideológica de que cuida o artigo 299 do CPB no momento em 
que, inserindo em tais certificados de conclusão do primeiro ou segundo graus declaração 
falsa ou diversa da que devia ser escrita, alterou a verdade sobre fato juridicamente 
relevante (conclusão de tais cursos), independente daqueles certificados poderem se 
destinar a uso junto a entidade pública ou privada, pois, em sua natureza, cuida a 
espécie, como registram os doutrinadores, de crime formal, cujo momento consumativo 
ocorre com a omissão ou inserção direta ou indireta da declaração contendo a falsidade, 
não se exigindo para a sua perfeição a produção de dano, pois para tanto basta que a 
conduta se apresente capaz de produzir prejuízo a terceiro. Assim se descreve na peça 
exordial acusatória, assim dispõe a Lei Penal Brasileira. Quanto à natureza de tais 
certificados de conclusão do primeiro ou segundo graus, tenho-os como de natureza 
particular e não pública, razão por que concluo ser a pena cominada à hipótese a de um a 
três anos de reclusão, e multa, pena esta, por sinal, mais benéfica que a cominada ao tipo 
descrito no artigo 171, caput, do Código Penal, que é de um a cinco anos de reclusão e 
multa. 
Ao comentar o disposto no artigo 383 do CPPB, que cuida da emendatio libelli ou 
corrigenda do libelo, pois ao juiz se reconhece, por força de tal dispositivo, poder dar ao 
fato narrado na denúncia definição jurídica diversa da que constar em tal peça, mesmo 
que em conseqüência tenha de aplicar pena mais grave, observam os processualistas e a 
própria jurisprudência, inclusive da Suprema Corte do País, que a hipótese se faz 
presente quando a peça acusatória, descrevendo perfeitamente o fato concreto, dá-lhe 
qualificação legal diversa, como por exemplo, descreve um estelionato e o capitula como 
apropriação indébita, ou, ainda, uma calúnia e o capitula como injúria, ou, como na 
hipótese presente, descreve em relação à apelada um crime de falsum (falsidade 
ideológica, tipificada no art. 299 do CPB) e o capitula como o de estelionato. Tal 
corrigenda, inclusive, seria de aplicar-se à conduta relatada no tocante aos servidores da 
UFRN que foram agraciados pelo pedido de arquivamento de inquérito deduzido no 
próprio corpo da denúncia como se tivessem perfeito o tipo penal descrito no artigo 171, 
quando, na verdade, perfizeram o crime de uso de documento falso, art. 304, CPB, cuja 
natureza, também sendo de crime formal, não exigiria resultado algum para sua 
consumação, consumando-se assim com o primeiro ato de uso, independentemente de 
lograr proveito ou causar dano, injustificado, à ausência de respaldo legal, o pedido de 
arquivamento do inquérito em relação a tais servidores, sob a pálida alegação de não 
terem os mesmos, com suas condutas, prejudicado o Erário Público. Diferentemente do 
que acontece com a mutatio libelli (art. 384 e seu parágrafo único do CPPB), que implica, 
à vista de novos elementos trazidos aos autos, em mudar-se a definição jurídica da 
conduta do réu, instituto este impossível de ser aplicado na Segunda Instância, em 
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relação à emendatio libelli, ainda, observam os doutrinadores e a própria jurisprudência 
que, por não trazer qualquer elemento de surpresa ao réu, pois o mesmo se defende dos 
fatos e não da tipificação, não implicando em cerceamento algum de defesa nem ferindo a 
sua aplicação o princípio do contraditório, pode tal instituto ser usado em qualquer 
instância, inclusive no Segundo Grau. Importa, a insistência é necessária, que, em se 
dando nova definição jurídica ao fato, diversa da que consta da denúncia, consiga-se, em 
assim se procedendo, a necessária correlação que deve haver entre o fato e tal definição 
jurídica, de modo a ajustar-se a esta a própria sentença, com já observaram os 
processualistas. 
Narrando a própria denúncia que, na verdade, a conduta da apelada consistiu no fato da 
mesma "confeccionar e fornecer a diversos servidores da autarquia educacional 
certificados falsos que conferiam, aos seus beneficiários, a qualidade de concluinte do 
primeiro ou segundo graus", atendendo que, com tal conduta, perfez a mesma o tipo 
penal descrito no artigo 299 do CPB, e não o do artigo 171 do mesmo Diploma Legal, 
impõe-se, assim, corrija-se o libelo, dando-se ao fato narrado na denúncia definição 
adequada, para se ter a ré incursa nas penas do artigo 299 do mesmo diploma legal e 
não mais nas penas do artigo 171 do CPB.  
Por tais razões, atendendo à culpabilidade da ré, seus antecedentes, sua conduta social, 
sua personalidade, aos motivos determinantes do crime, suas circunstâncias e 
conseqüências, meu voto, dando parcial provimento à apelação, é para, julgando 
procedente a denúncia, condenar a ré Maria Mônica de Lima na pena básica de um ano 
de reclusão, pena esta que converto em definitiva, condenando-a ainda na pena 
pecuniária de trinta salários-dia, calculados à base do salário mínimo de quando da 
prática dos fatos denunciados. Considerando que a condenação ora concretizada é 
inferior a 02 (dois) anos, tendo em vista que, de uma leitura dos autos, constata-se que 
entre a data dos fatos narrados e o recebimento da denúncia transcorreram mais de 04 
(quatro) anos, é imperioso decretar a extinção da punibilidade, nos termos dos artigos 
107, IV, 109, V, 110 e §§ do CPB, por ocorrer a prescrição da pretensão punitiva.  
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.464-PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelado: SEVERINO JOSÉ DE BRITO 
Advogados: DRS. JULIANO TOLEDO FERNANDES E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Penal e Processual Penal. Crime contra a fauna. Leis 5.197/67 e 7.653/88. Fato atípico.  
1 - É atípica a conduta de manter em cativeiro aves silvestres, bem tratadas, se não resta 
inquestionavelmente demonstrado que tenham sido as mesmas utilizadas ilicitamente. 
2 - De considerar-se imprestável o laudo pericial dos experts do IBAMA que afirmam 
serem da fauna silvestre nacional os animais apreendidos, quando mesmo, à ausência do 
exame de corpo de delito, não se valeram dos meios técnicos próprios. 
3 - Sentença absolutória mantida. 
4 - Apelação improvida. 
 

ACÓRDÃO 
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Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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 novembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: A Justiça Pública apela da sentença de fls. 
114/119, da lavra do MM. Juiz Francisco Alves dos Santos Júnior, da 2ª Vara Federal 
deste Estado, que, não reconhecendo comprovada a materialidade de qualquer dos 
delitos da Lei 5.197/67 (proteção à fauna), restou por absolver Severino José de Brito da 
prática do crime capitulado no art. 27 de referido diploma legal.  
Fundamentando seu decisum, verificou S. Exa. não constar dos autos provas de irregular 
apanha, perseguição ou caça de espécies da fauna silvestre em terras particulares sem a 
autorização expressa ou tácita dos respectivos proprietários, nem criadouro legalizado 
para comercialização.  
As razões de apelo pugnam pela reforma in totum da sentença, para ser o recorrido 
condenado nas penas do art. 27, § 1º, da Lei 5.197/67.  
Contra-razões às fls. 145/149.  
A Procuradoria Regional Federal, em parecer da Dra. Eliane de Albuquerque Oliveira 
Recena, opina pelo provimento do recurso interposto pelo Parquet Federal. Estes autos 
seguiram ao Revisor.  
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Narra a denúncia que, aos 19.06.93, 
cumprindo mandado de busca e apreensão judicial expedido com base em informações 
fornecidas por funcionários do IBAMA, em poder de Severino José de Brito, foram 
apreendidas 124 (cento e vinte e quatro) aves silvestres de diversos espécimes e dois 
cágados, sendo o acusado preso em flagrante e sua conduta enquadrada nos artigos 3º e 
27 da Lei nº 5.197/67.  
Em apresentando suas alegações finais, fls. 101/102, requereu o Ministério Público 
Federal a desclassificação para o § 1º do art. 27 da referida Lei, nos seguintes termos:  
"Consoante se observa nos interrogatórios a que o réu foi submetido, admite que criava 
os animais, porém sem o intuito de comercialização. As testemunhas arroladas pela 
acusação, apesar de deixarem a certeza da apreensão dos animais, não trazem 
elementos justificadores do exercício do comércio, até mesmo porque tal não acontecia 
na ocasião do ato administrativo (fls. 68/70). As testemunhas arroladas pela defesa 
informam que o réu criava os animais, porém corroboram sua tese de que não se 
destinavam à comercialização; tem conhecimento de que o acusado criava bastantes 
aves; nunca ouviu falar que o acusado tivesse o costume de comercializar as aves, até 
porque sobrevive da roça (Waldeci Monteiro da Silva, fls. 98-v); sabe que o acusado 
criava pássaros, porque viu, por diversas vezes, o acusado colocar algumas gaiolas na 
parede de sua residência para que os passarinhos tomassem banho de sol (Maria das 
Dores de Siqueira, fls. 99); não tem conhecimento de que o acusado fosse acostumado a 
comercializar suas aves; nunca ouviu falar que o acusado criasse outros animais que não 
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fossem pássaros (Sílvio Feitosa Lima, fls. 99)". 
O MM. juiz monocrático, às fls. 114/118, em decidindo pela absolvição do denunciado, 
fundamentou sua decisão nos seguintes termos, como referido pela Procuradoria 
Regional Federal:  
"a) a Lei nº 5.197/67, em seu artigo 1º, § 2º, permite a utilização, perseguição, caça ou 
apanha de animais da fauna silvestre em terras particulares, necessitando apenas da 
autorização tácita ou expressa dos respectivos proprietários para tal;  
b) não há nos autos nenhuma prova de que tais animais encontrados na residência do 
acusado tenham sido apanhados em terras particulares, com a devida autorização por 
parte dos respectivos proprietários;  
c) os dirigentes locais do IBAMA não só deixaram de informar ao acusado que poderia ele 
possuir um criadouro de animais silvestres devidamente legalizado, como também 
faltaram com a verdade perante o Juízo a quo, já que declararam na inicial do 
Procedimento Criminal Diverso nº 93.5408-2 (apenso aos autos) que o mesmo 
denunciado era o maior comerciante de animais silvestres da região, possuindo em sua 
residência quase 3.000 daqueles animais; d) considerando haver nos autos constatação 
de que os animais apreendidos eram bem tratados pelo denunciado, bem como diante da 
declaração falsa prestada pelos agentes do IBAMA, se crime houve foi este praticado 
pelos administradores da citada autarquia federal (artigos 339 e 340 do Estatuto Penal), 
devendo, então, face à ausência de comprovação da materialidade e autoria delitivas, ser 
o denunciado Severino absolvido da imputação sustentada pelo Ministério Público". 
Com vista, a representante do Parquet Federal nesta Casa, Dra. Eliane de Albuquerque 
Oliveira Recena, em parecer de fls. 159/163, entende ser criminosa a conduta do apelado 
e comprovadas a autoria e a materialidade, discordando do eminente Juiz a quo. Sustenta 
a exigência legal da autorização do IBAMA, em virtude de pertencerem os animais da 
fauna silvestre à União Federal, que teria sido desatendida pelo recorrido, mesmo porque 
inexiste autorização daquela autarquia para a caça na região, fato que se junta à 
confissão do acusado (fls. 07) de que possui em sua casa apetrechos para apanha de 
pássaros. Opina ao final no sentido do provimento da apelação e conseqüente reforma da 
sentença absolutória, para ser o ora recorrido condenado nas sanções do art. 27, § 1º, da 
Lei 5.197/67, à pena mínima de 01 ano de reclusão, face ao cometimento do delito 
descrito no artigo 1º, caput, da mesma lei, com a nova redação dada pela Lei 7.653/88. 
Analisando o que dos autos consta, na verdade, o apelado, nas fases policial e judicial, 
admitiu que criava pássaros e outros animais como lazer e não para comercializá-los.  
Por outro lado, do que se colhe dos depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa, 
fls. 98 a 99v, deve-se reconhecer quanto ao acusado, pessoa humilde e simples, 
trabalhador, possuir boa conduta social, que o mesmo sobrevive do serviço na roça, do 
serviço de pedreiro e de uma mercearia de que é proprietário.  
Às fls. 69/70, consta o depoimento prestado por João Carlos Fragoso, biólogo do IBAMA, 
arrolado como testemunha pela acusação. Em relação ao seu depoimento registre-se, 
literalmente, que assim informara ao Juízo: "Que não participou da diligência que 
culminou com a prisão do denunciado; a participação do depoente neste processo 
consistiu na elaboração de um laudo atestando que os animais apreendidos eram da 
fauna silvestre nacional; que o depoente elaborou seu laudo sem examinar os animais, 
baseando-se apenas nas informações do Auto de Apreensão e Apresentação de fls. 09 e 
no Termo de Apreensão do IBAMA; que o laudo de fls. 26, assinado pelo depoente e por 
mais dois pesquisadores do IBAMA, foi elaborado sem o exame das aves e dos cágados, 
tendo mencionados peritos se baseado apenas nas informações escritas nos documentos 
acima descritos". 
Ad argumentandum, basilar é o entendimento de que, exatamente pela forma de 
aquisição dos conhecimentos que possa transmitir ao juízo, distingue-se a função peculiar 
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do perito em relação ao depoimento das testemunhas. Dispõe o art. 182 do CPP que, 
muito embora não se vincule o juiz ao resultado da perícia, podendo rejeitar suas 
conclusões, pode, contudo, fazê-lo em duas hipóteses: por erro ou dolo dos peritos. Há 
que se questionar do reconhecimento, enquanto elemento probante, do laudo pericial 
elaborado pelos biólogos do IBAMA. Há mesmo, isto sim, que reconhecer tal perícia 
carente de fundamentação, ou até mesmo inexistente, dados os meios e referência 
indireta de que se utilizaram os peritos, para afirmarem, lacunosa e categoricamente, que 
todas "as aves silvestres apreendidas, e inclusive os 02 (dois) cágados (jabotis), 
pertencem a nossa fauna silvestre, estando desta forma amparadas pela legislação 
vigente...)".  
In casu, diante mesmo do seu testemunho, quando ouvido o biólogo signatário do laudo 
pericial, evidente a falha técnico-opinativa presente naquele parecer. Conquanto deva ser 
meio de instrumento de opinião técnica, muito embora se reconheça da sua 
dispensabilidade à convicção do juiz ao decidir, se óbvio resta comprovado que as aves 
pertenciam à fauna silvestre, é de concluir-se, ainda assim, não lograram êxito os 
senhores peritos.  
A endossar este entendimento, oportuna é a decisão proferida na ACR 91.02.15453 - RJ, 
pela eg. 2ª Turma do TRF da 2ª Região: 
"EMENTA: Penal. Fauna. Contravenção. Art. 1º, Lei nº 5.197/67, com a redação dada 
pela Lei nº 7.653/88. 
1 - Entende-se ser indispensável o exame de corpo de delito, que ateste serem as aves 
apreendidas espécimes integrantes da fauna silvestre. 
2 - O depoimento prestado por agente de policia não supre o referido laudo técnico. 
3 - Apelação provida para reformar a sentença, absolvendo-se o acusado. 
Relator: Juiz Silvério Cabral". 
Aristides Medeiros, eminente Juiz do eg. Regional da 1ª Região, enquanto Relator para 
ACÓRDÃOdo RCCR 93.01.01293/93 - MG, 3ª Turma, com maestria distingue entre os 
termos "ter" e "utilizar", na configuração do delito do art. 1ª da Lei 5.197/67: "Utilizar não é 
simplesmente ter. É mais que isso. É ter e disso tirar algum proveito, como, no caso de 
animal, verbi gratia, usá-lo em exibição circense, servir-se dele para tracionar carroça etc. 
Assim é que, quem utiliza tem, mas nem sempre quem tem utiliza. Na hipótese sub 
examem, o recorrido apenas tinha os pássaros, mas não restou provado que os estava 
utilizando ou que o já tivesse feito, como igualmente se não comprovou qualquer ato de 
comércio a respeito", sendo o ACÓRDÃOementado nos termos em que se seguem: 
"EMENTA: Penal. Crime contra a fauna. Posse de animal silvestre e sua utilização. Lei n. 
5.197, de 03.01.67. 
1. A mera conduta de possuir animal silvestre não configura crime contra a lei de proteção 
à fauna, salvo se o próprio agente o tiver caçado ou apanhado, sem que para tal haja sido 
legalmente autorizado. 
2. A utilização a que se refere o art. 1º, caput, da lei n. 5.197, de 03.01.67, é de ser 
entendida como a atividade através da qual alguém obtém relevante proveito pelo efetivo 
emprego ou pela exibição de animal silvestre. 
Relator: Juiz Tourinho Neto.  
Relator para o acórdão: Juiz Aristides Porto de Medeiros. Decisão: por maioria, negar 
provimento ao recurso". 
Seguindo a mesma linha de entendimento, caminha a jurisprudência dominante do TRF 
da 3ª Região, como se vê dos seguintes julgados: 
"EMENTA: Penal - Crimes contra a fauna silvestre - Leis nºs 5.197/67 e 7.653/88 - É 
atípico o fato de manter aves silvestres em cativeiro, se não há prova de que tenham sido 
caçadas ou utilizadas ilicitamente - Sentença absolutória mantida. 
1. Não é fato típico o mantenimento de aves silvestres em cativeiro, para lazer, bem 
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cuidadas, sem que se prove tenham sido caçadas ou que venham a ser utilizadas 
ilicitamente. 
2. Sentença que absolveu o agente por falta de provas de utilização ilícita ou caça. 
mantenimento.  
Apelação improvida. 
ACR 91.03.043765-SP, Relatora: Juíza Ramza Tartuce (Substituta)". 
"EMENTA: Penal - Recurso em sentido estrito - Criação de aves para lazer - Não 
tipificação dos delitos dos artigos 1º e 27 da Lei nº 5.197/67 - Recurso improvido. 
I - A quantidade de espécimes da fauna silvestre, por si só, não faz presumir que 
estivesse o acusado a contrariar a legislação que protege a fauna. 
II - A criação de aves para lazer não tipifica conduta criminosa, caracterizando-se como 
infração. 
III - Recurso a que se nega provimento. 
Decisão: por votação unânime, negar provimento ao recurso. 
Recurso em Sentido Estrito 92.03.063585-SP, Relator: Juiz Sinval Antunes, TRF da 3ª 
Região". 
"EMENTA: Penal - Infração dos artigos 1º e 27 da Lei nº 5.197/67 - Fato atípico - Recurso 
provido. 
I - Não se tipifica como crime a ação de manter em cativeiro espécimes da fauna silvestre 
nacional, caracterizando-se como simples infração administrativa. 
II - Recurso a que se dá provimento para absolver o apelante do delito a ele imputado. 
 
Decisão: por votação unânime, dar provimento ao recurso. 
ACR 93.03.081102-SP, Relator: Juiz Sinval Antunes, TRF da 3ª Região". 
EMENTA 
Penal - Infração dos artigos 1º e 27 da Lei nº 5.197/67 - Fato atípico - Recurso improvido. 
I - Não se tipifica como crime a ação de manter em cativeiro espécimes da fauna silvestre 
nacional, caracterizando-se como simples infração administrativa. 
II - A conduta "utilizar", prevista no art. 1º da Lei 5.197/67, pressupõe que o agente tire 
proveito dos animais silvestres, sobretudo proveito comercial, ou que deles se sirva de 
alguma forma, não caracterizando a utilização o simples fato de alguém manter animais 
em cativeiro para deleite. 
III - Recurso a que se nega provimento. 
Decisão: por votação unânime, negar provimento ao recurso. 
ACR 95.03033827-SP, Relator: Juiz Sinval Antunes". 
De observar, por fim, na hipótese, o Representante do Ministério Público, a quem 
competia o onus probandi, não logrou êxito em demonstrar ilicitude alguma que houvesse 
praticado o ora apelado, sobretudo de que destinava os animais apreendidos, aves e 
cágados, à comercialização. Por outro lado, desponta a inexistência de dúvida de que 
referidos animais eram mantidos para fim de lazer, mais precisamente, como é óbvio, em 
relação aos pássaros. Esta a razão por que não se concebe válido o entendimento do 
MPF, por ausência de prova, inclusive de que tenham sido aqueles animais da fauna 
silvestre nacional utilizados, perseguidos, destruídos, caçados ou apanhados ilicitamente, 
em afronta ao disposto no art. 1º da Lei 5.197/67.  
Diante de tais fatos, pois, entendo, resta indubitável ser atípica a conduta descrita na peça 
acusatória, não se reconhecendo tenha o ora apelado cometido crime algum contra a 
natureza.  
Por razões que, mantendo a sentença absolutória, nego provimento à apelação.  
É o meu voto. 
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APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.470-RN  

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelantes: REJANE SERRÃO DA SILVA E JOSÉ ALMEIDA MÁXIMO 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogados: DRS. JOSÉ SANTANA DE JESUS E OUTRO E EDUARDO CARLOS RIBEIRO 

DE MORAIS (APTES.) 
 

EMENTA 
Penal. Crime definido no art. 239 da Lei 8.069/90. Legalidade da sentença que se baseia 
nas provas dos autos, analisadas no seu contexto. Materialidade, autoria e culpabilidade 
comprovadas. Concurso de pessoas. Preliminares de violação aos arts. 384, parágrafo 
único, e art. 564, IV, do CPP, não confirmadas. Rejeição. Continuidade delitiva. Majoração 
de 1/6 em razão do número mínimo de infrações. Inaplicação das agravantes por não se 
adequarem ao caso. Apelação parcialmente provida.  
 

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, 
rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento à apelação para redução das 
penas, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas, que 
integram o presente. 
Custas, como de lei.  
Recife, 10 de setembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Trata-se de recurso de apelação interposto por 
Rejane Serrão da Silva e José Almeida Máximo contra sentença prolatada na 2ª Vara 
Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, que condenou os 
apelantes à pena de 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias e 5 (cinco) 
anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias, respectivamente. 
A decisão guerreada julgou procedente em parte a denúncia irrogada contra os apelantes 
como autores da prática do delito tipificado no art. 239 da Lei nº 8.069/90, sendo que, com 
relação à apelante Rejane Serrão da Silva, o dispositivo penal esteve combinado, ainda, 
com os arts. 29, 61, II, alínea "f", 62, I, e 71, e com respeito ao apelante José Almeida 
Máximo, em combinação com os arts. 29, 62, inciso IV, e 71, todos do Estatuto 
Repressivo.  
O Ministério Público Federal ofertou denúncia contra os apelantes ao fundamento de 
haverem cometido o delito de tráfico internacional de crianças. A hipótese dos autos versa 
especificamente sobre irregularidades em processos de adoção das menores brasileiras 
Ângela da Silva e Alana Alves de Souza, em prol de estrangeiros não residentes no País. 
A denúncia atribui à advogada apelante o patrocínio dos pedidos de adoção das duas 
crianças perante a Comarca de Porto Velho - RN, acrescentando que a causídica teria 
convencido as mães biológicas a doarem suas filhas, mediante o oferecimento de 
vantagens materiais. Já a conduta criminosa do co-apelante residiria na intermediação 
que lhe fora atribuída entre a advogada e as mães daquelas crianças, contribuindo 
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decisivamente para o crime. 
Prolatada a sentença condenatória, o Ministério Público apresentou embargos de 
declaração, visando a esclarecer o regime de cumprimento das penas, omitido na 
decisão. Conhecidos os embargos, o Juiz a quo determinou para a apelante Rejane 
Serrão da Silva o cumprimento da pena em regime fechado. Também a apelante 
apresentou embargos de declaração, questionando mais uma vez as provas dos autos e 
protestando pela aceitação da tese absolutória da defesa.  
O Juiz sentenciante rejeitou o recurso, por entender ausentes os seus requisitos, 
reconhecendo-lhe caráter meramente protelatório. 
Em suas razões de apelação, por sua vez, o co-apelante insiste na tese de ausência de 
provas para uma condenação. 
Já a apelante Rejane Serrão da Silva persegue com sua fundamentação a nulidade da 
sentença por questões formais, em sede de preliminar, antes de apontar a fragilidade das 
provas. Pretende a nulidade da sentença, a uma, em razão de inobservância do art. 384 
do CPP, a duas, por ofensa ao disposto no art. 564, IV, do mesmo Diploma Processual. 
Ainda, no mérito, argumenta a recorrente que o decisum não se sustenta ante a ausência 
do dolo. 
Nas conclusões de suas razões, a apelante protesta pela nulidade da sentença e sua 
conseqüente reforma, mercê do descumprimento de regras penais, processuais e 
constitucionais. 
O recurso de Rejane Serrão da Silva, contudo, deixou de ser recebido regularmente, por 
isso que o Juiz a quo o considerou intempestivo. Interposto recurso em sentido estrito, ao 
argumento de que a manifestação recursal teria transcorrido no prazo legal, sob o 
argumento de que, sendo o réu intimado da sentença através de precatória, conta-se o 
prazo do recurso a partir da juntada da carta aos autos, o Juiz de 1º Grau acatou a 
pretensão em Juízo de retrato, determinando o recebimento e processamento do recurso 
de apelação. O Ministério Público Federal, ouvido sobre o incidente, corroborou o 
pensamento da apelante, com o qual concordou o Magistrado. 
Em suas contra-razões, porém, o Ministério Público Federal contesta as preliminares 
levantadas, enfatizando sua improcedência, mercê da faculdade que é dada ao Julgador, 
nos termos do que dispõe o art. 385 do CPP. 
Por fim, pede a apelada a manutenção da sentença, por seus próprios e jurídicos 
fundamentos, ao argumento de que está baseada no conjunto probatório, onde restaram 
evidenciadas a autoria e a materialidade do delito. 
A Procuradoria Regional da República, secundando o entendimento do Ministério Público 
em 1º Grau, opina pelo provimento parcial do apelo, com reforma da sentença para 
afastar as agravantes aplicadas, reduzindo-se as reprimendas. 
É o relatório. 
Submeto os autos à elevada apreciação do Revisor. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Cuidam os autos de recurso de 
apelação interposto pelos réus epigrafados, os quais deduziram em suas razões, como 
fundamento maior, a insuficiência de provas para um Juízo criminal condenatório. 
O Juiz a quo, rejeitando tal argumentação, condenou os apelantes como infratores do art. 
239 da Lei nº 8.069/90, c/c os arts. 29 e 71, e com os artigos 61, II, alínea "f", e 62, incisos 
I e IV, todos do Código Penal, dosando a pena concreta definitiva para a apelante Rejane 
Ferrão da Silva em 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 23 ( vinte e três ) dias e para o 
comparsa - José Almeida Máximo, em 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias. 
Rejeito as preliminares levantadas pela apelante Rejane Serrão da Silva, dada a sua 
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completa improcedência. A primeira preliminar pretende fulminar a sentença, ao 
argumento de sua nulidade, por haver olvidado o MM. Juiz, na visão da apelante, a 
aplicação do contido no art. 384, parágrafo único, uma vez que teria alterado a 
classificação do crime, com surpresa à defesa, cerceando o seu exercício. 
Não é esta, porém, a ilação que se pode tirar dos autos. Com efeito, a denúncia se refere 
ao tipo descrito no art. 239 da Lei n º 8.069/90, sendo este o enquadramento penal até a 
sentença condenatária. Em nenhum momento se fez referência a qualquer outra 
tipificação. A denúncia acrescentou à tipificação os preceitos referentes ao concurso de 
pessoas e ao concurso material. Apenas com relação ao último instituto diverge a 
sentença da denúncia, uma vez que se trata, a toda evidência, de continuidade delitiva e 
não de concurso material. Aí operou-se a emendatio libelli, sem qualquer prejuízo à 
defesa. Os elementos contidos na denúncia revelam a presença do crime continuado, não 
do concurso material. 
Por outro lado, a sentença reconheceu a existência de agravantes que estariam implícitas 
na denúncia, porque circunstanciais aos fatos ilícitos apurados. Não houve, assim, nova 
definição jurídica do fato. 
É ressabido que as agravantes não configuradas na denúncia podem ser reconhecidas na 
sentença, desde que os fatos discutidos e provados no processo demonstrem a sua 
existência. Na visão do Julgador elas teriam existido. Os fatos contra os quais se 
defenderam os apelantes teriam caracterizado as agravantes. Destarte, o Juiz poderia 
naquela fase aplicá-las. Resta saber nesta instância se realmente as circunstâncias 
analisadas no processo implicam na aplicação das agravantes, que, ainda que venham a 
ser afastadas, não afetarão a sentença, a pretexto de nulidade por limitação da defesa.  
Julgando apelação criminal na qual se levantou preliminar de nulidade ante o 
reconhecimento de agravantes não articuladas na denúncia, assim se manifestou o 
egrégio Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, na Apelação Criminal nº 4.578: 
"As agravantes são meras circunstâncias que aderem ao delito sem modificar a sua 
estrutura. Seu reconhecimento não modifica o tipo, pelo que, não se exige prévia 
utilização, pelo Juiz, da norma do art. 384 do CPP". 
Através da segunda preliminar, pretende a apelante Rejane Serrão a nulidade da 
sentença, embasada no art. 564, IV, do CPP, alegando a omissão do Julgador na 
apreciação da prova apresentada pela defesa. Aqui confunde a apelante o dever de 
apreciação das provas de defesa pelo Juiz com a faculdade que lhe é dada para decidir 
livremente, interpretando as provas no contexto geral do processo, para se inclinar por 
aquelas que mais se aproximem da verdade que se busca. 
Não se pode dizer que houve omissão do Julgador. As provas são analisadas, 
comentadas, questionadas com a lógica que deve nortear o aplicador da lei penal, o que 
demonstra que o livre convencimento do Juiz operou-se consubstanciado nos elementos 
informativos da ação penal. 
Rejeitadas as duas preliminares, passo ao mérito. 
As provas produzidas no processo, tanto na fase policial quanto durante a instrução, 
sustentam satisfatoriamente a decisão hostilizada. Materialidade, autoria e culpabilidade 
estão perfeitamente delineadas nos autos. 
Pela análise das provas coligidas, comprovou-se a procedência dos fatos articulados na 
exordial e apurados sob a égide do contraditória. A sentença procura transcrever excertos 
dos depoimentos e dos interrogatórios, para traçar um raciocínio lógico concatenado, e 
alcançar uma conclusão escorreita. 
Consoante a peça vestibular, os apelantes, agindo em concurso, praticaram o crime de 
tráfico internacional de crianças. Para tanto, sob o manto de aparente legalidade, através 
de processos irregulares de adoção, arregimentavam mães biológicas para doarem seus 
filhos em troca de pequenas recompensas materiais, tudo visando o lucro fácil e 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

compensador das adoções internacionais. 
Ao apelante José Almeida era reservada a tarefa de procurar mães carentes para 
convecê-las a entregarem seus filhos para a adoção, sempre sob promessas de 
vantagens, e ao argumento de que os menores ganhariam melhores condições de vida. 
A apelante, como advogada, pleiteava em Juízo as adoções para estrangeiros, 
antecipando-se na guarda ilegal dos menores em sua própria residência, como se 
estivesse a garantir o resultado final do plano. 
Dentre os depoimentos mais importantes, sobreleve-se o de Maria José Coelho da Silva, 
mãe da menor Ângela da Silva, quando revela que entregou sua filha ao denunciado José 
Almeida, juntamente com um casal de galegos, fazendo-o por haver sido enganada pelo 
apelante. Noticia, ainda, que a advogada Rejane Serrão da Silva a teria induzido ao falso 
testemunho, quando a orientou para mentir em Juízo, afirmando que sua filha se 
encontrava em seu poder e não sob a guarda da apelante. Durante a audiência, quando a 
depoente decidiu falar a verdade, a apelante teria confessado que a criança se 
encontrava efetivamente em seu poder. 
Outro depoimento que merece ser enfatizado é o de Marleide Alves de Souza, que 
assegura haver sido procurada por Paizinho (José Almeida) e Rejane, poucos dias após o 
parto, ocasião em que ambos demonstravam interesse em lhe tirar a criança para ser 
adotada por Rejane, que sentia a falta de um filho, e que após a conversa decidiu doar a 
recém-nascida. Revelou que a criança foi levada pela própria Rejane, que na ocasião lhe 
prometeu financiar viagem para o Rio de Janeiro. A testemunha esclarece, ainda, que, 
após a repercussão do caso, ficou sabendo que José Almeida era pago pela Dra. Rejane 
para descobrir crianças recém-nascidas para serem adotadas por casais estrangeiros. 
A própria esposa de José Almeida, não obstante a predisposição natural de auxiliar o 
marido em sua defesa, asseverou que Paizinho teve participação nos casos de adoção de 
crianças nos Sítios Mucuri e Reta por solicitação da advogada Rejane. Teria ficado 
compadecido da situação de Maria José e interferiu para que ela entregasse a filha 
recém-nascida para ser adotada por Dra. Rejane. 
A testemunha José Felipe da Silva esclarece que soube através de terceiro (D. Doralice), 
que Marleide havia doado a filha recém-nascida para uma advogada da Paraíba, através 
do motorista conhecido por Paizinho, mas que havia desistido da decisão ao saber que a 
criança seria levada para fora do País. 
O apelante não confessa sua participação no delito, mas confirma em seu interrogatório 
que a advogada Rejane o procurou para lhe dizer que pretendia adotar uma criança, 
pedindo-lhe que, quando soubesse da existência de uma mãe com disposição de doar o 
filho, a avisasse. 
Consoante a melhor lógica, esse diálogo não deve ter ocorrido isoladamente, sem o 
menor antecedente causal. Sobre o seu conhecimento e/ou relacionamento com a 
apelante, José Almeida preferiu calar, no exercício de sua defesa. 
Aduz a denúncia, por outra lado, contra Rejane Serrão da Silva que, perfectibilizados os 
registros de nascimentos das menores Ângela da Silva e Alana Alves de Souza, aquela 
advogada, atuando como procuradora judicial dos norte-americanos France Sackin e 
Violet White, requereu que lhes fossem deferidas as adoções plenas daquelas crianças. 
Acrescenta a peça acusatória que por trás dessas adoções escondia-se um verdadeiro 
tráfico internacional de crianças. 
Restou demonstrado nos autos que a apelante tinha a guarda irregular das menores, que 
só foi interrompida mediante intervenção judicial. Em verdade, pelo menos nos dois 
casos, a apelante funcionava como procuradora, promovendo as adoções, cujas crianças 
já se encontravam irregularmente fora da guarda das mães biológicas, sob os cuidados 
da própria advogada, fato que ensejou exitosa ação de busca e apreensão, requerida pelo 
Ministério Público, na proteção dos direitos das menores. 
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As provas corroboram a acusação de que a apelante promovia processos de adoção sem 
a menor preocupação com sua regularidade, pois visava à transferência de crianças 
brasileiras para o exterior, com o fito de lucro. 
A apelante chega a confessar que tinha as crianças sob sua guarda, enquanto 
providenciava o processo de adoção. 
O conjunto probatório dos autos converge no sentido de que Rejane Serrão conseguia as 
crianças para adoção com o auxílio do co-réu, em troca de recompensa material para as 
mães biológicas. 
Marlene Alves de Souza assegura em seu depoimento que a Dra. Rejane Serrão lhe 
prometera dinheiro, roupas e calçados, quando pessoalmente apanhou a menina na cama 
e levou-a até o seu veículo. 
A Dra. Tácita Maranhão, Juíza de Direito da Comarca de Porto Velho, também trouxe o 
seu testemunho nos autos, para afirmar que uma das mães biológicas havia afirmado 
que, embora não houvesse cobrado pela entrega da filha, a apelante lhe havia prometido 
financiar uma viagem para o Rio de Janeiro. 
Também a Promotora Pública daquela Comarca, Dra. Ivaneide Feitosa Confessor, ouvida 
no processo, revela que Marleide Alves lhe informou não haver recebido dinheiro da 
apelante Rejane para doar a filha, mas apenas a promessa do custeio de uma viagem 
para o Rio de Janeiro. 
É lícito, portanto, afirmar-se que houve, de fato, promessa de vantagem material em 
contraprestação à entrega da criança para a adoção. 
As conclusões do MM. Juiz a quo estão corretas, por isso que embasadas na prova dos 
autos, analisada percucientemente em seu contexto.  
A apelante, com a participação decisiva do co-réu, promoveu a efetivação de ato 
destinado ao envio de criança brasileira para o exterior, com inobservância das 
formalidades legais em pelo menos 2 (dois) processos de adoção, visando às vantagens 
do forte e farto dinheiro americano. O apelante, intermediando o negócio ilícito entre as 
mães biológicas e a procuradora dos estrangeiros, teve participação importante no crime. 
Ambos os apelantes, portanto, estiveram imbuídos do mesmo animus dolendi, cujas 
condutas subsumem-se na tipificação insculpida no art. 239 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Na fattispecie o delito é de natureza formal. Consuma-se, como é cediço, 
com a conduta voltada à prática destinada ao envio das crianças para o exterior, 
independentemente do efetivo encaminhamento, circunstância havida como exaurimento 
do delito.  
Na hipótese, os crimes são da mesma espécie e foram praticados contemporaneamente, 
com o mesmo modus operandi, o que caracteriza a continuidade delitiva. 
De outra parte, o Juiz sentenciante, vislumbrando a existência de circunstâncias 
agravantes, passou a dosar as penas com as majorações delas provenientes, e, assim, 
além de fixar a reprimenda nos quantitativos do tipo fundamental, em sua forma 
continuada, fez adicionar o aumento punitivo decorrente das agravantes vislumbradas, 
resultando numa dosimetria que, dada a sua complexidade, acarretou excessos e 
impropriedades que merecem ser reparadas.  
Está assente na melhor doutrina que o critério fundamental para a determinação do 
acréscimo penal por força da continuidade delitiva deve ser o do número de infrações. No 
caso, existindo apenas duas infrações da mesma espécie, não se justifica a majoração 
em 1/4. Diante do número mínimo de infrações, o acréscimo deverá ser de 1/6 , o menor 
previsto. 
Por outro lado, não se distingue com clareza a submissão da vontade de um agente à do 
outro, não havendo também provas de qualquer ascendência que possa caracterizar a 
figura de um chefe no delito em concurso. Mero convite para participar da sociedade 
criminosa, aceito pelo comparsa, não justifica a apenação com a agravante do art. 62, I, 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

do Código Penal. 
Também não se pode aplicar a agravante do art. 62, IV, do Diploma Repressivo, no caso 
em espécie, uma vez que a finalidade de lucro já constitui elemento do tipo irrogado na 
acusação. 
Por fim, inadmissível, da mesma forma, a presença da agravante plasmada no art. 61, II, 
alínea "f", por isso que o relacionamento fugaz de coabitação decorreu em conseqüência 
do próprio delito, quando este já estava se efetivando. Por essas razões, dou parcial 
provimento ao apelo, mantendo as penas fixadas na base em 4 (quatro) anos e 3 (três) 
meses e 4 (quatro anos) e 1 (um) mês de reclusão impostas a Rejane Serrão da Silva e 
José Almeida Máximo, respectivamente, por haverem sido aplicadas com suporte nas 
circunstâncias judiciais orientadoras da sua individualização, afastando, contudo, as 
agravantes incidentes na condenação, pelos motivos anteditos, majorando-as, ainda, em 
1/6, por força da continuidade delitiva, tornando-as definitivas em 4 (quatro) anos, 11 
(onze meses) e 15 ( quinze) dias de reclusão e em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 5 
(cinco) dias, respectivamente, a serem cumpridas em regime semi-aberto, 
cumulativamente, ainda, com a pena de multa de 15 (quinze) dias-multa, equivalente o 
dia-multa a um trigésimo do salário mínimo da época, com a devida correção monetária. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.489-SE  

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA  
Apelado: FIEL SANTOS DE JESUS 
Advogado: DR. JOSÉ GOMES NETO (APDO.) 
 

EMENTA 
Penal. Processo Penal. Apelação do Ministério Público. Delito de descaminho. Provadas a 
autoria e a materialidade do crime. Descabimento da descriminante do estado de 
necessidade. Aplicação do erro de proibição. Erro evitável. Recurso parcialmente provido. 
Condenação do apelado. Concessão de suspensão condicional da pena.  
 

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, 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 recurso de apelação interposto pelo 
Ministério Público Federal contra sentença do Juízo Federal da 1ª Vara de Sergipe, que 
absolveu Fiel Santos de Jesus, denunciado pela prática de delito tipificado no art. 334, 
caput, do Código Penal pátrio. O apelado procedia de Foz do Iguaçu/PR, quando foi 
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flagrado conduzindo mercadoria estrangeira, sem a devida cobertura fiscal. Os agentes 
federais o abordaram no interior do coletivo em que viajava, já nas proximidades de 
Sergipe, de onde partira, ocasião em que foi apreendida a moamba, que teria 
caracterizado, na visão da denúncia, o crime de descaminho. 
A sentença guerreada julgou improcedente a peça acusatória, por entender o Juiz a quo 
ausente a antijuridicidade do fato, ante o estado de necessidade. 
Sustenta o órgão apelante, por outro lado, que há provas nos autos suficientes para gerar 
a certeza com respeito à caracterização e autoria do delito. O laudo merceológico 
assegura a natureza estrangeira da mercadoria, avaliada em US$ 905,50 (novecentos e 
cinco dólares e cinqüenta centavos). 
Em suas contra-razões, o apelado sustenta a legalidade da sentença e pede sua 
manutenção, por seus próprios fundamentos. 
A Procuradoria Regional da República opina pelo provimento do apelo, por entender 
caracterizado o delito da denúncia e ausentes os requisitos que configurariam o estado de 
necessidade. 
É o relatório. 
Submeto os autos ao eminente Revisor. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O apelado foi denunciado pela prática 
do crime de descaminho, quando flagrado com relativa quantidade de mercadoria 
estrangeira, sem conduzir qualquer documento comprobatório do pagamento do imposto 
de importação.  
O laudo merceológico confirma a procedência alienígena dos objetos apreendidos, 
avaliados em US$ 905,50 (novecentos e cinco dólares e cinqüenta centavos). 
A sentença guerreada julgou improcedente a denúncia para absolver o apelado, com 
arrimo no instituto do estado de necessidade. 
Em que pese o valor dos argumentos levantados como fundamentos da decisão e da boa 
concatenação das idéias inovadoras do Juiz a quo, acolho as ponderações do Ministério 
Público Federal, para também concluir que não restou caracterizada em seu melhor 
conceito a descriminante do estado de necessidade. 
O requisito da inevitabilidade da conduta esteve ausente. Também o requisito subjetivo, 
segundo o qual o sujeito age "para salvar de perigo", não esteve presente. A simples 
afirmativa do acusado em Juízo, noticiando que o dinheiro utilizado para a compra das 
mercadorias apreendidas era oriundo de seu trabalho como vigilante e de indenização 
trabalhista recebida, afasta, de uma vez, pelo menos dois dos elementos configurativos 
do instituto penal epigrafado. Os valores poderiam financiar qualquer outra atividade lícita, 
evitando-se, portanto, a realização do tipo da denúncia. A possível ameaça à 
sobrevivência estava afastada, desde quando o apelado possuía certa soma em dinheiro, 
proveniente, inclusive, de uma indenização trabalhista, cuja natureza é previdente. 
Indeniza-se na órbita do direito do trabalho, para que o trabalhador não passe 
necessidade imediata. 
De outra parte, é de se notar que nunca o brasileiro, de um modo geral, tem regressado 
das viagens ao exterior de mãos vazias. Estimulado pelos baixos preços dos produtos 
estrangeiros e pelo incentivo representado pelas cotas de isenção tributária e, ainda, 
seduzido pelas novidades do comércio alienígena, traz o viajante para o território nacional 
um sem número de objetos, quer seja para uso pessoal, quer seja para doações e 
presentes; quer seja para a própria comercialização, com o fito, inclusive, de custear as 
despesas de locomoção e hospedagem durante a excursão. Até aí nenhuma 
irregularidade, nenhum ilícito estaria sendo perpetrado, refugindo ao campo do Direito 
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Penal. 
Acontece que a cultura consumista que grassa no País, notadamente com relação aos 
produtos estrangeiros, tem fomentado o comércio ilícito, em detrimento, especialmente, 
da arrecadação dos tributos de importação, o que quase sempre tem caracterizado o 
delito de descaminho. 
O preenchimento do tipo, a princípio, operar-se-á ante a extrapolação da cota de isenção, 
estando o agente imbuído da consciência da ilicitude do seu proceder. Não se esqueça, 
contudo, que esta simples conceituação cede lugar muitas vezes a uma análise mais 
apurada à caracterização do delito de descaminho, tantas são as circunstâncias que se 
apresentam em cada caso. 
No particular, com efeito, o ora apelado foi denunciado por haver sido flagrado, quando 
regressava de sua primeira viagem ao exterior, conduzindo certa quantidade de 
mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada da documentação 
comprobatória do recolhimento do tributo de importação. Consoante laudo merceológico, 
os objetos apreendidos foram avaliados em US$ 905,50 (novecentos e cinco dólares e 
cinqüenta centavos), valor ponderavelmente superior ao permitido por lei à introdução no 
território nacional isentos de impostos. 
Em seu interrogatório, assegura o ora apelado que viajou ao exterior pela primeira vez, 
adquirindo no Paraguai a mercadoria apreendida, somente tomando conhecimento de que 
a cota de isenção se limitava a US$ 250,00 ( duzentos e cinqüenta dólares) após o 
advento dos fatos narrados na denúncia. 
É aceitável a versão do apelado. Nenhum elemento do processo lhe é desfavorável com 
relação à afirmação de sua inexperiência em viagens ao exterior. É crível, da mesma 
forma, que não estivesse informado sobre o valor da cota de isenção. 
Resta saber, contudo, se naquelas circunstâncias o desconhecimento ou ignorância da lei 
excluiria a antijuridicidade do crime de descaminho configurado na peça exordial da ação 
penal.  
É verdade que em nossa sistemática penal o desconhecimento da lei é inescusável. 
Ninguém poderá sustentar a licitude de seu procedimento, sob o pretexto de que 
desconhece a norma penal que o proíbe. Não é menos verdade, porém, que nenhuma 
conduta poderá ser havida como responsável, se o autor do fato típico não tiver 
consciência de sua proibição. São as ilações extraídas do art. 21 e seu parágrafo da Lei 
Substantiva Penal. A propósito, o erro sobre a ilicitude do fato ou erro de proibição 
pode derivar tanto de proibição direta ou erro sobre a norma proibitiva, como de um erro 
de proibição indireto ou erro de permissão. Nessa segunda hipótese, o agente 
conhecendo embora o desvalor jurídico que implica no preenchimento do tipo, erra sobre 
a intervenção de uma norma permissiva. Ele pensa que o fato é lícito, em virtude de estar 
ao abrigo de uma causa de justificação. Se o erro de proibição direto ou indireto for 
inevitável, invencível, escusável, a conduta do agente não poderá ser objeto de 
reprovação, pois impede que se formule um juízo de culpabilidade. Se o erro de proibição 
for, contudo, evitável, vencível, ele é reprovável e não suprime a responsabilidade penal. 
No caso, mesmo a prevalecer a versão do apelado, quero crer que faltou-lhe consciência 
do ilícito tão-somente porque não procurou informar-se convenientemente sobre a ilicitude 
de seu comportamento, para não se abster da conduta proibida. É o caso típico da 
ignorantia vencibilis. 
Operou-se o erro de proibição indireto, que não isenta de pena, embora atenue a 
reprovabilidade do ilícito e, conseqüentemente, a pena do infrator. 
Por essas razões, dou parcial provimento ao apelo do Ministério Público para condenar o 
apelado nas penas do art. 334, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de 
reclusão, diminuída, no entanto, em 1/3 (um terço), com base no art. 21, parágrafo único, 
do Código Penal, fixando-a definitivamente em 8 (oito) meses, a ser cumprida em regime 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

aberto. 
Concedo ao réu a suspensão da pena, nos termos do art.77 do Código Penal, pelo prazo 
de 2 (dois) anos, sujeitando-o às seguintes condições: a) não ausentar-se da comarca 
onde reside, sem autorização do Juiz;  
b) comparecimento pessoal e obrigatório a Juízo, mensalmente, para informar sobre suas 
atividades. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 45.788-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO MERCADO IMOBILIÁRIO DE 

PERNAMBUCO - ADEMI/PE 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. MANOEL A. C. JORDÃO EMERENCIANO E OUTRO (APTE.) 
 

EMENTA 
Tributário. Imposto de renda. Correção monetária de estoques imobiliários. 
- O fato gerador do imposto sobre a renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou 
jurídica. 
- A mera correção dos estoques imobiliários não pode ser considerada como hipótese de 
incidência do referido imposto. Inocorrência de acréscimo patrimonial. 
- Preliminar de nulidade da sentença, por falta de citação da União, rejeitada. 
- 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, rejeitar a 
preliminar e, no mérito, 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, 24 de outubro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Trata-se de apelação de sentença denegatória 
da segurança impetrada por ADEMI/PE - Associação das Empresas do Mercado 
Imobiliário de Pernambuco contra o Delegado da Receita Federal em Recife-PE e outro. 
Objetivara ficar desobrigada de oferecer à tributação os valores relativos à aplicação da 
correção monetária dos estoques imobiliários, abstendo-se do recolhimento a título de 
imposto de renda e contribuição social. 
A autoridade apontada como coatora prestou as informações, onde alegou ser o lucro 
inflacionário estabelecido em lei, em nada ferindo o princípio da isonomia. 
O Ministério Público, em seu parecer, opinou pela concessão da segurança. 
O MM. Juiz a quo afirmou trazer o referido parecer matéria diversa da enfocada no 
presente writ. Quanto ao mérito, denegou a segurança, alegando que "esse lucro 
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inflacionário realizado, na verdade, representa um efetivo ganho de capital aplicado em 
bens corrigíveis do ativo, é que vai ser adicionado ao lucro líquido do exercício para o 
efeito da tributação do imposto de renda e, em conseqüência, da contribuição social". 
O impetrante apelou da decisão monocrática e, em preliminar, suscitou a nulidade da 
sentença, pela falta de citação da União Federal para integrar o pólo passivo da relação 
processual, embora tenha sido tal procedimento requerido na peça exordial. No mérito, 
reitera as razões esposadas na petição inicial, pedindo a total reforma do decisum. 
Regularmente processados, subiram os autos para desembargo. 
Relatei. 
 

VOTO-PRELIMINAR  
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Quanto à preliminar suscitada pela 
apelante, de nulidade da sentença por falta de citação da União Federal para integrar o 
pólo passivo da relação processual, esta Egrégia Corte, em Sessão Plenária, já firmou 
entendimento a respeito do tema, conforme aresto de ementa a seguir transcrita: 
"Processual Civil e Tributário. Mandado de segurança. Inscrição no CADIN. 
Impossibilidade. Existência de recurso administrativo e de penhora. Preliminar de 
litisconsórcio passivo da Fazenda Nacional. 
1. O Delegado da Receita Federal é um agente público que age em nome da Fazenda 
Nacional, sendo desnecessária, portanto, a citação desta última, se o primeiro já integra a 
lide na condição de litisconsorte passivo necessário. 
(...) 
5. Preliminar rejeitada. Segurança concedida". 
(MS 47385-PE. Rel. Juiz Barros Dias (Substituto). DJ 12.04.96. Unânime.) 
Rejeito, pois, a preliminar. 
 

VOTO-MÉRITO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): As empresas que atuam no ramo da 
construção e venda de imóveis pleiteiam a não incidência da correção monetária sobre os 
imóveis constantes dos seus estoques, pois entendem ficar suscetíveis ao "lucro fictício", 
gerando distorções quando da apuração do imposto de renda e reflexos, como a 
contribuição social, que pode ser realizada sobre renda ainda não auferida. 
O CTN traz, no art. 43, a definição do fato gerador da mencionada exação, de dicção: 
"Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer 
natureza, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: 
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de 
ambos". 
Não há uma conceituação uníssona de renda, ocorrendo, por vezes, na doutrina, 
controvérsias. Entretanto, no entender do eminente Juiz Hugo Machado, tal conceito não 
é livremente eleito pelo legislador, que deve escolher dentre os existentes o que procure 
alcançar a capacidade contributiva e considerações de ordem prática. 
Ainda de acordo com a lição do mestre, encontrada no seu livro Curso de Direito 
Tributário, tem-se que: 
"...o Código Tributário Nacional deixou essa questão fora de qualquer dúvida razoável, 
fixando, embora de modo bastante amplo, os conceitos de renda e de proventos. Não há 
renda, nem provento, sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CTN adotou 
expressamente o conceito de renda acréscimo.  
(...) 
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Quando afirmamos que o conceito de renda envolve acréscimo patrimonial, como o 
conceito de proventos também envolve acréscimo patrimonial, não queremos dizer que 
escape à tributação a renda consumida. O que não se admite é a tributação de algo que, 
na verdade, em momento algum ingressou no patrimônio, implicando incremento do valor 
líquido deste. Como acréscimo se há de entender o que foi auferido, menos parcelas que 
a lei, expressa ou implicitamente, e sem violência à natureza das coisas, admite sejam 
diminuídas na determinação desse acréscimo. 
Referindo-se o CTN à aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, quer dizer que 
a renda, ou os proventos, podem ser os que foram pagos ou simplesmente creditados. A 
disponibilidade econômica decorre do recebimento do valor que se vem a acrescentar ao 
patrimônio do contribuinte. Já a disponibilidade jurídica decorre do simples crédito desse 
valor, do qual o contribuinte passa a juridicamente dispor, embora esta não lhe esteja 
ainda nas mãos". 
Como se vê, a idéia de renda está intrinsecamente ligada ao acréscimo patrimonial, o que 
inocorreu na hipótese em análise. A correção monetária aplicada aos ativos não constitui 
aquisição de renda, não verifica-se disponibilidade quer econômica, quer jurídica. Não há 
que se falar em incidência de fato gerador. 
Esta Egrégia Turma já se posicionou quanto à matéria, quando do julgamento da REO 
50157-CE, da lavra do eminente Juiz Ridalvo Costa, à unanimidade, publicada no DJ em 
22.12.95. 
"Tributário. Imposto de renda. Empresa do ramo imobiliário. Ativos circulantes (imóveis). 
Correção monetária. 
A mera correção monetária dos ativos circulantes não constitui aquisição de renda ou de 
disponibilidade, não podendo constituir fato gerador do IR. O valor inflacionário dos 
imóveis corresponde apenas à atualização do valor histórico, não traduzindo acréscimo 
patrimonial". 
Isto posto, dou provimento à apelação. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 51.640-RN 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA  
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE- UFRN 
Apelada: SAYONARA MELO MACAMBIRA 
Advogados: DRS. ROZANNE MARIA COSTA DA ROCHA E OUTROS (APTE.) E  

JOSÉ ROSSITER ARAÚJO BRAULINO E OUTROS (APDA.) 
 

EMENTA 
Administrativo. Ensino superior. Curso de Ciências Biológicas - Modalidade Médica. 
Habilitação em Análises Laboratoriais. 
- A Lei nº 7.135/83, ao diferenciar os portadores de diploma de Ciências Biológicas 
matriculados anteriormente a julho de 1983 daqueles ingressos após tal data, não fere o 
princípio da isonomia. 
- Precedente: AMS 41631/RN, por mim relatada. 
- Apelação e remessa oficial providas. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
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unanimidade, dar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório, voto 
e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado. 
Recife, 4 de dezembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Insurge-se a apelante contra a r. sentença que 
concedeu a segurança para reconhecer à impetrante, ora apelada, o direito a matrícula 
nas disciplinas relativas à habilitação em Análises Clínicas Laboratoriais do Curso de 
Ciências Biológicas da UFRN, ao argumento de que a decisão agride a Lei nº 7.135/83, 
pois esse diploma legal considera Análises Clínicas uma das modalidades do Curso de 
Farmácia. Desse modo, seria indispensável vestibular para tal curso e conclusão da 
modalidade farmacêutica respectiva. 
Em contra-razões, alega a apelada a inconstitucionalidade da Lei nº 7.135/83. 
Subiram os autos, sendo-me distribuídos. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A r. sentença garantiu à impetrante, 
estudante do Curso de Ciências Biológicas, o direito de continuar a cursar as disciplinas 
necessárias à habilitação em Análises Clínicas, podendo, ao final, receber o respectivo 
título e exercer a profissão nos termos do pedido. 
Invoca a decisão ora apelada precedente desta Corte, proferido na AMS nº 2336-RN, 
Relator o eminente Juiz Lázaro Guimarães, do seguinte teor: 
"Administrativo. Ensino Superior. Curso de Ciências Biológicas - Modalidade Médica. 
Habilitação em Análises Laboratoriais. Direito dos estudantes a matrícula nas disciplinas 
que os habilitam a realizar análises laboratoriais (Lei 7.135/83), ainda que constem do 
currículo de outro curso. Inexigibilidade de prévia diplomação para que tenham acesso a 
tais disciplinas. Apelo provido". 
Não obstante, ouso discordar de tal entendimento. 
Transcrevo o texto da Lei nº 7.135, de 1983: 
"Art. 1º. Os artigos 1º e 2º da Lei nº 6.686, de 11 de setembro de 1979, passam a vigorar 
com a seguinte redação: 
Art. 1º. Os atuais portadores de diploma de Ciências Biológicas, modalidade médica, bem 
como os diplomados que ingressaram nesse curso em vestibular realizado até julho de 
1983, poderão realizar análises clínico-laboratoriais, assinando os respectivos laudos, 
desde que comprovem ter cursado as disciplinas indispensáveis ao exercício dessas 
atividades. 
Art. 2º. Para efeito do disposto no artigo anterior, fica igualmente assegurada, se 
necessária à complementação curricular, a matrícula dos abrangidos por esta lei nos 
cursos de Farmácia-Bioquímica, independentemente de vaga. 
Art. 2º. É vedado o exercício de análises clínico-laboratoriais aos diplomados em Ciências 
Biológicas, modalidade médica, que tenham ingressado nesse curso após julho de 1983". 
Lembra o ilustre Sentenciante que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a 
Representação de Inconstitucionalidade nº 1.256 - 5 - DF (Pleno, ac. un., Rel. Min. Oscar 
Correia, DJU de 22.11.85, p. 21.330), retirou da norma as expressões "atuais" e "bem 
como os diplomados que ingressarem nesse curso em vestibular realizado até julho de 
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1983". 
Desse modo, tem-se que ficou ressalvado o direito adquirido dos portadores do diploma 
de Ciências Biológicas, desde que houvessem cursado as disciplinas indispensáveis à 
realização de análises clínico-laboratoriais. Não haveria como estender tal direito aos 
alunos do Curso de Ciências Biológicas.  
Examinando situação similar, argumentou com acerto o ilustre Juiz Federal Francisco 
Barros Dias: 
"Assim, há necessidade de se encontrar satisfeito um pressuposto de admissibilidade da 
matrícula: serem os impetrantes portadores de diploma de Ciências Biológicas, 
modalidade médica, o que, data venia, não ocorre na hipótese, pois, como já foi dito, eles 
são, apenas, alunos desse curso. 
A obrigatoriedade da matrícula, mesmo inexistindo vaga, está condicionada a esse 
requisito de ser portador de diploma, como se depreende de uma análise sistemática dos 
dois artigos da lei referida. 
Assim, é perfeitamente compreensível e independe de maiores especulações a falta de 
direito subjetivo dos impetrantes, sendo forçoso reconhecer que não houve qualquer 
violação a direito líquido e certo dos mesmos, por parte da autoridade coatora". 
Diz, contudo, o voto condutor do ven. acórdão: 
"Ali há, além da autorização aos portadores de diploma de Ciências Biológicas, 
modalidade médica, de realizar análises laboratoriais (regra geral), a previsão de que os 
biólogos que necessitem de complementação curricular, para se habilitarem àquele 
mister, terão garantida matrícula nas respectivas disciplinas, independentemente de vaga 
(regra temporária). 
Ora, se a lei nova cria a nova habilitação e garante a quem já concluiu o Curso de 
Ciências Biológicas efetuar complementação curricular, é claro que do currículo desse 
curso devem constar, desde a criação da nova habilitação, as disciplinas relativas a 
análises clínicas laboratoriais. 
A norma temporária visa a proteger aqueles que concluíram o curso sem a necessária 
formação específica, não devendo ser interpretada como instituidora de um curso 
anômalo de pós- graduação em análises laboratoriais. É que a modalidade médica do 
Curso de Biologia se inclui ao nível de graduação, e não no de pós-graduação". 
Venia concessa, esse não foi o espírito da lei. Seu objetivo foi colocar um ponto final na 
situação então reinante, tornando a realização de análises clínico-laboratoriais atividade 
privativa dos farmacêuticos, ficando ressalvados apenas o direito dos portadores de 
diploma de Ciências Biológicas, desde que efetuada a complementação curricular. Não é 
o caso de falar-se em curso de pós-graduação, mas de possibilitar que o diplomado em 
Ciências Biológicas, modalidade médica, possa habilitar-se a realizar análises 
laboratoriais, mediante a aquisição dos conhecimentos necessários. 
Não impressiona o argumento relativo à ofensa ao princípio da isonomia, eis que não se 
acham nas mesmas condições os estudantes matriculados posteriormente a 1983 e os 
profissionais que eram então portadores do diploma de Ciências Biológicas. Outro 
entendimento levaria à impossibilidade de qualquer mudança em currículos e na 
regulamentação de profissões, o que seria absurdo. Lembro, ainda, que o Estatuto da 
OAB, Lei nº 4.215/63, tratou diversamente os profissionais até então inscritos e aqueles 
que vieram a inscrever-se posteriormente em seus quadros, sem que jamais se duvidasse 
de sua constitucionalidade. 
Trago à baila a clássica lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, aliás já invocada nas 
informações: 
"Igualmente, quando a lei diz: a partir de tal data, tais situações passam a ser regidas pela 
norma superveniente, não está, com isto, elevando o tempo à conta da razão de 
discrímen, porém, tomando os fatos subjacentes e dividindo-os em fatos já existentes e 
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fatos não existentes.  
Os que já existem recebem um dado tratamento, os que não existem e virão a existir 
receberão outro tratamento. É a diferença entre existir e não existir (ter ocorrido ou não ter 
ocorrido) a que o Direito empresta força de fator distintivo entre as situações para lhes 
atribuir disciplinas diversas. E, mesmo nesta hipótese, não é ilimitada a possibilidade de 
discriminar. Assim, os fatos já existentes foram e continuam sendo, todos eles, tratados 
do mesmo modo, salvo se, por outro fator logicamente correlacionado com alguma 
distinção estabelecida, venham a ser desequiparados". (In O Conteúdo Jurídico do 
Princípio da Igualdade, 2ª ed., Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1984, p. 40). 
Ao julgar matéria idêntica na sessão de 24 de maio de 1994, na AMS 41631-RN, por mim 
relatada, esta Turma decidiu: 
"Administrativo. Ensino superior. Curso de Ciências Biológicas - Modalidade Médica. 
Habilitação em Análises Laboratoriais. 
A Lei. nº 7.135/83, ao diferenciar os portadores de diploma de Ciências Biológicas 
matriculados anteriormente a julho de 1983 daqueles ingressos após tal data, não fere o 
princípio da isonomia. 
Apelação e remessa providas. 
Segurança denegada". 
Com essas considerações, dou provimento à apelação e à remessa oficial para denegar a 
segurança.  
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 52.662-CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: SOCIEDADE EVANGELIZADORA BAPTIST MID-MISSIONS  
Advogado: DR. EVANDRO CARLOS HOLANDA (APDA.) 
 

EMENTA 
Tributário. Imposto de Importação. Isenção. Instituição de educação. 
- As instituições de educação gozam do privilégio da isenção do Imposto sobre 
Importação por força da Lei 8.032/90, art. 2º. 
- Apelação e remessa desprovidas. 
 

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 e à remessa, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 24 de outubro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Trata-se de apelação e remessa de sentença 
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concessiva da segurança impetrada pela Sociedade Evangelizadora Baptist Mid-Missions 
contra ato do Sr. Inspetor da Alfândega no Porto de Fortaleza, visando à liberação de 
equipamentos de informática, compreendidos em 10 computadores e 2 impressoras. 
A impetrante alegou a isenção do Imposto de Importação sobre os referidos produtos, 
uma vez tratar-se de uma sociedade educacional, de caráter eminentemente filantrópico, 
sem fins lucrativos e destinados a crianças carentes. Afirmou, ainda, estar tal matéria 
regulamentada pela Lei nº 8.032/90. 
Na peça exordial encontra-se parecer da Delegacia do MEC no Ceará, deferindo a 
referida isenção. 
A autoridade apontada como coatora invocou decretos e regulamentos que condicionam o 
não pagamento do mencionando tributo, desde que cumpridas determinadas exigências. 
Em momento algum fez menção à lei acima referida. 
O MM. Juiz a quo adotou na íntegra o parecer do MPF, que opinou favoravelmente pela 
concessão do writ. 
Regularmente processados, subiram os autos para desembargo. 
Relatei. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A questão em deslinde versa sobre a 
isenção ou não do Imposto de Importação sobre equipamentos de informática, 
compreendidos em 10 computadores e 2 impressoras, trazidos dos Estados Unidos para 
serem utilizados por entidade de natureza educacional, conforme demonstrado nos autos. 
A Lei 8.032/90 regulamentou a referida matéria no seu art. 2º, de seguinte dicção: 
"Art. 2º. As isenções e reduções do Imposto sobre a Importação ficam limitadas, 
exclusivamente: 
I - às importações realizadas: 
a) pelos partidos políticos e pelas instituições de educação ou de assistência social;" (grifo 
nosso). 
Compulsando os autos, verifica-se, às fls. 18, cópia do parecer da Delegada do MEC no 
Ceará, favorável à concessão da isenção do imposto a incidir sobre os bens importados. 
Como se vê, a importação foi realizada por entidade que goza de tal privilégio, por 
expressa autorização legal. 
Isto posto, nego provimento à apelação e à remessa. 
Assim voto.  
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 53.056-CE 

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

CREA/CE 
Apelados: ELIAS DE SOUZA CARMO E OUTROS 
Advogados: DRS. CARLOS ALBERTO MENDES FORTES E OUTROS (APTE.) E  

NEUZEMAR GOMES DE MORAES E OUTRO (APDOS.) 
 

EMENTA 
Administrativo. CREA. Restrição ao exercício da profissão de Engenheiro de Operações. 
Resolução nº 218/73 do CONFEA. Legalidade. Lei nº 5.194/66.  
1. A Lei nº 5.194/66, com base na qual se fez editar a Resolução CONFEA nº 218/73, 
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enunciou as atribuições genéricas dos formados em Engenharia. Não detalhou, contudo, 
as particularidades de cada um dos cometimentos cujo desempenho fosse próprio dos 
Agrônomos, dos Arquitetos ou dos Engenheiros. 
2. Disso ocupou-se o ato subalterno já mencionado, fixando as atribuições próprias de 
cada área da Engenharia, em função de critérios como o da capacidade e o da 
especialidade. 
3. Os Engenheiros de Operações não podem desempenhar os múnus próprios dos 
Agrônomos, Arquitetos ou Engenheiros, eis que, contrariamente ao que se verifica em 
relação a estes últimos, submetem-se a estudos cuja duração é de apenas três anos. 
Legalidade da restrição das atividades reservadas aos habilitados em Engenharia 
Operacional. 
4. Improcedência do argumento segundo o qual as atribuições a que alude a Lei nº 
5.194/66, editada ao tempo em que a Engenharia Operacional nem era conhecida no 
País, poderiam ser desempenhadas, indistintamente, por todos os formados nas diversas 
áreas da Engenharia. 
5. Impossibilidade de se dispensar o mesmo tratamento jurídico a situações fáctico-
jurídicas distintas. 
6. Apelação e remessa oficial providas. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
maioria, vencido o eminente Juiz José Maria Lucena, dar 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, 31 de outubro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de apelação nos autos do mandado 
de segurança em que são partes as acima indicadas. 
Os impetrantes, Engenheiros de Operação, objetivam à expedição de novas carteiras 
profissionais, por parte da autoridade dita coactora, o Sr. Presidente do Conselho 
Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA, nas quais deixem de constar as restrições 
previstas no artigo 22 da Resolução n. 218/73 do CONFEA. 
Sustenta-se a ilegalidade das mencionadas restrições, por haver a Resolução que as 
instituiu, assim se diz, invadido competência exclusiva de lei. 
O douto Juiz monocrático, perfilhando o entendimento do ilustre representante do Parquet 
Federal, concedeu a ordem. 
Pugna o apelante pela reforma do decisum, alegando, em síntese, que: 
a) o mandamus volta-se contra lei em tese (veja-se, a respeito, a Súmula nº 266 do 
Supremo Tribunal Federal); 
b) a Resolução nº 218/73 do CONFEA discriminou as atividades, não só dos Engenheiros 
de Operação, mas de todos os Engenheiros, cujas profissões estão reguladas pela Lei nº 
5.194/66, enquadrando-os no âmbito da relação curriculum - competência. 
Contra-razões pela manutenção da sentença. 
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Também por força da remessa oficial, vieram-me os autos conclusos. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): O cerne da questão está em saber se 
houve, por parte da Resolução nº 218/73 do CONFEA, invasão de competência exclusiva 
de lei. 
A Lei nº 5.194/66, que dispõe sobre o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e 
Agrônomo, é anterior à criação do Curso Superior de Engenharia Operacional. 
Com a instituição desse Curso, foi editado o Decreto nº 241/67, o qual estatui: 
"Decreto-lei nº 241/67 - Inclui entre as profissões cujo exercício é regulado pela Lei nº 
5.194, de 24 de dezembro de 1966, a profissão de Engenheiro de Operação. 
Art. 1º - Os Engenheiros de Operação, diplomados em cursos superiores legalmente 
instituídos, com duração mínima de três anos, ficam, para todos os efeitos, incluídos entre 
os profissionais que têm o exercício das suas atividades reguladas pela Lei nº 5.194, de 
24 de dezembro de 1966". 
Ainda a respeito, dispõe o artigo 1º do Decreto nº 60.925/67: 
"Art. 1º. O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), nos 
termos do que dispõem os artigos 3º, 7º e 57 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 
1966, e o artigo 1º do Decreto-lei nº 241, de 28 de fevereiro de 1967, determinará aos 
Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREAS) a expedição de 
carteiras de registro provisório aos engenheiros graduados em cursos de Engenheiro de 
Operação em duração de 3 (três) anos, fazendo constar das referidas carteiras o título 
profissional de 'Engenheiro de Operação' e as atribuições constantes da Lei nº 5.194/66". 
Ocorre que, em 1973, foi editada a Resolução nº 218 do CONFEA, a qual, ao discriminar 
as atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia, estabeleceu: 
"Art. 22 - Compete ao Engenheiro de Operação: 
I - o desempenho das atividades 09 a 18 do artigo 1º desta Resolução, circunscritas ao 
âmbito das respectivas modalidades profissionais; 
II - as relacionadas nos números 06 a 08 do artigo 1º desta Resolução, desde que 
enquadradas no desempenho das atividades referidas no item I deste artigo". 
De acordo com o dispositivo adrede transcrito, ficam os Engenheiros de Operação 
impedidos de exercerem as atividades listadas nos números 1 (hum) a 5 (cinco) do artigo 
1º da mesma Resolução, as quais são: 
"Atividade 1 - Supervisão, coordenação e orientação técnica; 
Atividade 2 - Estudo, planejamento, projeto e especificação; 
Atividade 3 - Estudo de viabilidade técnico-econômica; 
Atividade 4 - Assistência, assessoria e consultoria; 
Atividade 5 - Direção de obra e serviço técnico". 
Examino a alegação de haver sido o presente writ impetrado contra lei em tese. 
Entendo não assistir razão ao apelante. Não se insurgem os impetrantes-apelados contra 
lei em tese, mas sim contra ato normativo de efeitos concretos. 
A mencionada Resolução nº 218/73 do CONFEA, ao proibir aos Engenheiros de 
Operações a prática de determinadas atividades, desvenda-se, ao meu ver, como ato de 
efeitos concretos. Não constitui mera previsão abstrata, visto que, a partir de sua vigência, 
tornou-se defeso aos referidos profissionais o exercício das atribuições listadas nos itens 
já transcritos. 
Partindo-se dessas considerações, talvez se pudesse cogitar da decretação, de ofício, da 
decadência, haja vista que a Resolução sob enfoque data de 1973. Observo, entretanto, 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

que os impetrantes-apelados interpuseram requerimentos administrativos (fls.14, 19 e 26 
dos autos); afasto, pois, qualquer tentativa de se ter por configurada a decadência, face à 
omissão da autoridade dita coactora em apreciar e deferir os pedidos que lhe foram 
administrativamente endereçados. Passo, portanto, ao exame do mérito. 
Pretendem os impetrantes a expedição de novas carteiras, com a retificação no tocante 
às atividades por eles praticadas, posto que entendem ilegais as restrições impostas pela 
Resolução nº 218/73 do CONFEA. 
Tais restrições, a que já fiz anterior menção, importam na proibição de os mesmos 
exercerem atividades referentes à construção civil - edificações, seus afins e correlatos. 
Sustenta-se que a referida Resolução restringiu onde não poderia restringir, visto que a 
Lei nº 5.194/66, na qual se estriba, não prevê nenhuma limitação no tocante às 
atribuições dos Engenheiros de Operação; ao contrário, elenca uma série de atividades 
que seriam exeqüíveis por todas os Engenheiros e Arquitetos. 
Observe-se, no entanto, que há aqui um problema de equiparação. Os Engenheiros de 
Operação não cumprem o mesmo currículo que os Engenheiros Civis, por exemplo, pelo 
que entendo legítima a limitação de suas atribuições. 
Como foi bem salientado nos dispositivos legais reproduzidos, o curso que freqüentam 
tem uma duração de 3 (três) anos, nada comparável aos 5 (cinco) anos de estudos a que 
estão sujeitos os Engenheiros Civis, Mecânicos ou Eletrotécnicos. 
Equiparar-lhes as competências seria desprestigiar as demais categorias de Engenheiros, 
cujos integrantes são onerados pelas exigências de um currículo universitário bem mais 
extenso. 
Assim, percebo que o CONFEA, no exercício do poder regulamentar que lhe conferiu a 
Lei nº 5.194/66 (art. 27, alínea "f"), entendeu por classificar, tendo em vista a existência de 
tão variadas espécies de Engenharia, as atribuições peculiares a cada um dos segmentos 
dessa Ciência e Arte. 
Para tal, foram observados, entre outros critérios, o da capacidade e o da especialidade. 
Nada mais adequado, ao sentir, ao atendimento dos ditames da Lei nº 5.194/66, a qual 
assegura o exercício da profissão de engenheiro e arquiteto, "observadas as condições 
de capacidade e demais exigências legais" (art. 2º, caput). 
Em processo semelhante, por mim examinado na Seção Judiciária do Ceará, proferi 
sentença cujo trecho transcrevo, por adequar-se ao raciocínio empreendido no deslinde 
da presente questão: 
"Se o curso de Engenharia de Operação, embora seja curso de nível superior, não é 
curso pleno (bem reconhecem os impetrantes), não há respaldo legal para que possam 
ser ampliadas as atribuições inerentes aos que nele se formam, para que se tornem 
iguais às dos Engenheiros Civis; deferir tal pretensão seria tratar igualmente situações 
desiguais, conferindo aos que reúnem habilitações profissionais distintas (níveis de 
conhecimento científico diferenciados em grau, conquanto na mesma área de ciência) 
encargos e cometimentos idênticos de igual natureza. Isto a boa lógica (assim a deôntica 
como apofântica) repele". (Sentença exarada no Processo nº 021/87, em 13 de novembro 
de 1987). 
Da mesma forma entendeu o eminente Juiz Ridalvo Costa, ao oficiar como Relator na 
Remessa Ex Officio nº 01535-CE, cuja ementa preconiza: 
"Mandado de Segurança. 
Exercício profissional. Ampliação de atribuições, por analogia. 
Ausência de direito líquido e certo. 
Impetração tardia. Atos antigos. 
Cassação da segurança".  
(TRF 5ª Região, j. em 06.09.90) 
Resta observar que a Lei nº 5.194/66, ao elencar, em seu artigo 7º, as atribuições dos 
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Engenheiros, Arquitetos e Engenheiros Agrônomos, enumera-as generalizadamente, sem 
atentar para essa ou aquela especialização.  
Confira-se, por exemplo, a alínea "b" do mesmo artigo, que estatui como atividade a ser 
exercida "o desenvolvimento da produção industrial e agropecuária"; a menção a 
"desenvolvimento agropecuário" deixa patente a existência de uma atividade, cujo 
exercício tocaria, em princípio, apenas para os Engenheiros-Agrônomos.  
Percebe-se, assim, que a lei não quis ser casuística. Limitou-se, tão-somente, a elencar 
as atribuições gerais dos Engenheiros, o que não impede admitir que nem todos estão 
habilitados à prática das atividades ali referidas. 
Face à generalidade da lei, houve por bem o CONFEA realizar uma discriminação 
profissional por modalidade e nível. 
Como foi salientado nas razões do recurso, "a prevalecer o raciocínio dos impetrantes, 
todos os profissionais formados e regulados pela Lei nº 5.194/66 teriam as mesmas 
atribuições, já que a lei não distingue profissão por profissão" (fls. 78 dos autos). 
Destarte e data maxima venia das opiniões dissonantes, merecedoras do mais acendrado 
respeito (faço o registro), entendo merecer reforma a r. decisão a quo, por desassistir aos 
impetrantes o direito à expedição de novas carteiras, com a supressão das restrições 
impostas pela Resolução nº 218/73 do CONFEA. 
Isto posto, dou provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N.53.381-AL 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA-CRF 
Apelado: BRÁULIO SIA DE QUEIROZ 
Advogados: DRS. MARLY GRANGEIRO DE FRANCA E OUTROS (APTE.) E  

JOSÉ DAMASCENO LIMA E OUTRO (APDO.) 
 

EMENTA 
Administrativo. Mandado de Segurança. Conselho Regional de Farmácia. Registro. 
Auxiliar de farmácia. Habilitação. Carga horária insuficiente. Direito inexistente.  
1 - Não existe direito à inscrição no CRF o detentor de curso de auxiliar de farmácia, de 
nível médio, cuja carga horária é bem inferior à de 2.200 horas/aula estabelecida em lei 
para conclusão de 2º grau de ensino. 
2 - Não constitui ilegalidade, portanto, o indeferimento de inscrição no CRF quando a 
atividade a ser desenvolvida exige escolaridade mínima que não foi cumprida. 
3 - Apelação e remessa providas. 
 

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 e à remessa oficial, nos termos do relatório, do 
voto do Juiz Relator e das notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a 
integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 22 de outubro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
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JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator  
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de apelação em mandado de segurança 
interposta pelo Conselho Regional de Farmácia/AL contra sentença que concedeu a 
Bráulio Sia de Queiroz o direito ao registro no quadro do CRF/AL, a fim de exercer a 
profissão de auxiliar de farmácia. 
Aduz o apelante que indeferiu o pedido de inscrição com base nos dispositivos legais, 
observando a Lei de Diretrizes e Bases para o Ensino de 1º e 2º graus - nº 5.692/71, a Lei 
nº 3.820/60, a Lei nº 5.991/73, regulamentada pelo Decreto nº 74.170, alterada pelo 
Decreto nº 793/93, e a Resolução do CFE nº 198/89, que veda a aprovação pelos CRFs a 
inscrição de técnico em auxiliar de farmácia. 
Apresentou contra-razões o apelado, argumentando que a decisão a quo reconheceu um 
direito legalmente previsto, de acordo com a Lei nº 3.820/60, art. 14, c/c art. 16 e, ainda, 
com o art. 15, § 3º, da Lei nº 5.991/73, e art. 28 do Decreto 74.170/74, que permitem, 
expressamente, desde que registrado no CRF, o exercício das responsabilidades técnicas 
sobre as farmácias comerciais por profissionais formados em curso de nível técnico. 
Argumentou, ainda, que o seu curso é de nível técnico, onde foi aprovado, por 
unanimidade, pelo Conselho Estadual e pelo Conselho Federal de Educação, órgãos 
competentes para decidir sobre a matéria.  
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): De início, vale ressaltar que, no caso, para 
haver uma legal e correta resolução da lide, deverão ser observados os princípios 
interpretativos que norteiam a habilitação profissional, especialmente dos profissionais 
que lidam com a saúde pública. 
Verificando-se a Lei nº 3.820/60, que criou os Conselhos Federal e Regionais de 
Farmácia e que disciplinou o exercício da respectiva profissão, objetivando, 
principalmente, zelar pela fiel observância dos princípios da ética e da disciplina da classe 
dos que exercem a farmacêutica no País, prevê, excepcionalmente, a inscrição de outras 
pessoas que, mesmo não sendo portadoras de título de nível superior em Farmácia, 
possam obter em quadros distintos da entidade:  
"Art. 14. Em cada Conselho Regional serão inscritos os profissionais de Farmácia que 
tenham exercício em seus territórios e que constituirão o seu quadro de farmacêuticos. 
Parágrafo único. Serão inscritos, em quadro distintos, podendo representar-se nas 
discussões, em assuntos concernentes às suas próprias categorias: 
a) os profissionais que, embora não farmacêuticos, exerçam sua atividade (quando a lei o 
autorize) como responsáveis ou auxiliares técnicos de laboratórios industriais 
famacêuticos, laboratórios de análise clínica e laboratórios de controle e pesquisa 
relativas a alimentos, drogas, tóxicos e medicamentos;  
b) os práticos ou oficiais de Farmácia licenciados. 
Art. 15. Para inscrição no quadro de farmacêuticos dos Conselhos Regionais é 
necessário, além dos requisistos legais de capacidade civil: 
1) ser diplomado ou graduado em Farmácia por Instituto de Ensino Oficial ou a este 
equiparado; 
.........................................................Art. 16. Para inscrição nos quadros a que se refere o 
parágrafo único do art. 14, além de preencher os requisitos legais de capacidade civil, o 
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interessado deverá: 
1) ter diploma, certificado, atestado ou documento comprobatório da atividade 
profissional, quando se trate de responsáveis ou auxiliares não farmacêuticos, 
devidamente autorizado por lei; 
2) ter licença, certificado ou título, passado por autoridade competente, quando se trata de 
práticos ou oficiais de Farmácia licenciados; ........................................................" O 
Decreto nº 74.170/74, com alterações introduzidas pelo Decreto nº 793/93, ao 
regulamentar a Lei nº 5.991/73, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de 
drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, sob a responsabilidade do 
órgão sanitário competente dos Estados e do Distrito Federal, assim prescreve: 
"Art. 28. O Poder Público, através do órgão sanitário competente dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territórios, poderá licenciar farmácia ou drogaria sob a responsabilidade 
técnica de Prático de Farmácia, Oficial de Famácia ou outro, igualmente inscrito no 
Conselho Regional de Farmácia respectivo, na forma da Lei, desde que: 
.........................................................§ 2º. Entende-se por agente capaz de assumir a 
responsabilidade técnica de que trata este artigo: 
.........................................................b) o técnico diplomado em curso de 2º grau que tenha 
seu diploma registrado no Ministério da Educação, inscrito no Conselho Regional de 
Farmácia, observadas as exigências dos artigos 22 e 23 da Lei nº 5.692, de 11 de agosto 
de 1971. (Grifei). 
Por sua vez, o mencionado artigo 22 da Lei nº 5.692/71, que trata das diretrizes e bases 
para o ensino de 1º e 2º graus, fixou a carga horária mínima para a habilitação do 2º grau 
de ensino, da seguinte forma: 
"Art. 22. O ensino de 2º grau terá três ou quatro séries anuais, conforme previsto para 
cada habilitação, compreendendo, pelo menos, 2.200 ou 2.900 horas-aula de trabalho 
escolar efetivo, respectivamente". (Grifo nosso). 
Pretende o apelado obter inscrição no CRF com um título de auxiliar de farmácia cuja 
carga horária efetiva foi de 362 horas-aula, quando, expressamente, a qualquer ensino de 
2º grau, é exigida jornada de trabalho escolar de, no mínimo, 2.200 horas. 
Torna-se, pois, irrelevante, intitular a categoria do apelado em auxiliar de farmácia ou 
oficial de farmácia ou, ainda, prático, diante da imprescindibilidade da habilitação técnica 
indispensável ao exercício da atividade respectiva. 
Entendo, portanto, não constituir ilegalidade o CRF indeferir a inscrição, quando a 
atividade que se pretende desenvolver exige escolaridade mínima fixada em lei, além de 
constituir uma atividade de tamanha responsabilidade que envolve interesse público. 
Para concluir, transcrevo algumas decisões jurisprudenciais a respeito da matéria: 
"Mandado de Segurança. Administrativo. Conselho Regional de Farmácia. 
Registro.Inscrição de auxiliar de farmácia. Lei nº 5.692/71. Curso de 2º grau. Exigência de 
carga horária. 
01. A Lei nº 5.692/71 determina que o ensino de 2º grau, conforme previsto para cada 
habilitação, terá, pelo menos, 2.200 ou 2.900 horas de trabalho escolar efetivo. 
02. Não obstante observar que a apelada concluiu o 2º grau do curso de habilitação de 
auxiliar em farmácia, constato, às fls. 13 verso, que a carga horária de 362 horas-aula não 
satisfaz o número de horas exigidas na legislação que disciplina a matéria, fato que lhe 
retira a possibilidade de ser admitida para os efeitos da lei mencionada.  
03. O sentido da lei é o de favorecer e preservar a saúde pública. O fato da apelada haver 
concluído curso de tão curta duração, não lhe confere o direito de exercer, ainda que na 
falta de profissional com nível superior, a atividade farmacêutica.  
04. Apelação e remessa oficial providas". 
(TFR 5ª R., AMS nº 53377-AL, Rel. Juiz Geraldo Apoliano, decisão unânime, julgado em 
25.04.96). 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

"Administrativo. Auxiliar de farmácia. Registro no Conselho Regional de Farmácia. Carga 
horária para conclusão do 2º grau. Art. 22 da Lei 5.692/71. 
- Apelo improvido". 
(TRF 5ª R., AMS nº 53908-AL, Rel. Juiz Francisco Falcão, decisão unânime, julgado em 
30.05.96. 
"Mandado de Segurança. Administrativo. Conselho Regional de Farmácia. Registro. 
Auxiliar de farmácia. Decreto nº 793, de 05.04.93. 
01. O Decreto nº 793, de 05.04.93, mantém as exigências dos artigos 22 e 23 da Lei nº 
5.692/71, dentre as quais, do cumprimento de, pelo menos, 2.200 ou 2.900 horas de 
trabalho escolar efetivo. 
02. O impetrante não cumpriu o horário previsto no Decreto nº 793/93. Inexistência do 
direito de registro na categoria auxiliar de farmácia. 
03. Apelação e remessa providas". 
(TRF 3ª R., AMS nº 03075438-93/SP, Rel. Juíza Lúcia Figueiredo). 
Diante do exposto, dou provimento à apelação e à remessa oficial, reformando os termos 
da decisão a quo. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 53.415-PE  

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelada: MARIA DO CARMO DE MELO 
Advogados: DRS. ELIZABETH APARECIDA MOTINAGA SATO E OUTROS (APTE.) E  

KLÉBER DE MENDONÇA VASCONCELOS E OUTRO (APDA.) 
 

EMENTA 
Mandado de Segurança. Ato da JR/PE. Alegação de nulidade. Prova. 
 - Inexistindo prova de que a decisão do colegiado se fez sem examinar o pedido da 
requerente, ora impetrante, no sentido de que a aposentadoria especial dispensa o exame 
quanto ao requisito de idade, reforma-se a decisão concessiva. 
 - O STF vem reconhecendo que a aposentadoria especial de professor exige 25 anos de 
exercício em atividades específicas de magistério (RE 131736, STF, Rel. Min. Sepúlveda 
Pertence, j. 24.08.93, DJ. 01.10.93.) 
- Apelo provido. 
 

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, 2 de outubro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: A impetrante ajuizou mandado de segurança contra 
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ato do Sr. Presidente do Conselho de Recursos da Previdência Social, que negou 
provimento a recurso por ela interposto contra decisão que teria sido proferida extra 
petita, deixando de apreciar a matéria sob o ângulo por ela focalizado, conforme se 
demonstra no voto vencido do Representante do Governo, que reconheceu a 
inexigibilidade do implemento de idade para a aposentadoria especial. No caso, a 
impetrante conta com tempo de serviço superior a 26 anos e quer aposentar-se como 
professora. O pedido é para que se decrete a nulidade da decisão do colegiado por ser 
concretamente ilegal. 
O parecer do MPF foi pela denegação da segurança por não haver demonstração dos 
fatos alegados. 
A r. sentença concedeu a segurança por não haver a 3ª JR/PE decidido sobre a principal 
fundamentação, quanto à inexistência de limite de idade para a aposentadoria especial. 
Apela o INSS, alegando que não cabe o mandado de segurança para anular decisão do 
colegiado e que não há qualquer vício na decisão vergastada. Acrescenta que a 
impetrante tem apenas 10 anos de magistério, sendo o restante de seu tempo de serviço 
prestado à TELPE S/A, inexistindo o tempo de 25 anos de efetivo magistério. 
Recebido o recurso, foram oferecidas contra-razões. 
Subiram os autos. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): O pedido da impetrante é no sentido de que 
seja declarada a nulidade ou decretada a anulação da decisão da 3ª JR/PE, em face de 
sua ilegalidade. Decorreria da sua discrepância com a legislação e a jurisprudência 
dominantes. Além disso, teria sido proferida sem exame do principal argumento da 
recorrente, ou seja, a inexigibilidade de idade mínima para o gozo de aposentadoria 
especial. 
Não vislumbro a existência de ilegalidade que autorize decretar-se a nulidade ou anulação 
do ato administrativo, que se apresenta com todos os elementos necessários à sua 
perfeição: o órgão é competente para a prática do ato, o objeto é licito, a forma é 
adequada, o motivo por que foi praticado é legal e não se alega a existência de desvio de 
finalidade. Demais disso, a impetrante omitiu-se em trazer aos autos cópia do seu 
requerimento pelo qual se poderia aferir se a decisão administrativa teria sido extra petita, 
tendo passado "ao largo do arrazoado recursal", como alega a recorrente, admitindo-se a 
aplicabilidade do princípio do processo judicial ao processo administrativo.  
Merece aplausos o parecer do Ministério Público Federal, que assim analisou o pleito: 
"2.3 - A impetrante resume sua pretensão afirmando que teria sido comprovado pelo 
próprio INSS seu tempo de trabalho como professora primária (faz referência à carta nº 
425/93, que não se encontra acostada ao processo). Que teve indeferido seu pedido de 
aposentadoria pelo posto do INSS (afirmou ter trabalhado em atividade especial durante o 
período de 26, anos, 3 meses e 19 dias), fato reconhecido pelo próprio INSS (doc 03). 
- Saliente-se que o doc. nº 03 referido pela impetrante encontra-se acostado às fls. 28. 
Trata-se de cópia autenticada de um impresso de computador no qual não consta 
qualquer indicação da pessoa que teria fornecido tais dados; não há no processo 
nenhuma certidão do INSS referente ao tempo de serviço da impetrante. Desta forma, 
não há comprovação nos autos do tempo de serviço da impetrante. 
2.4 - Continuando o resumo da impetrante, após ter sido referido seu pedido de 
aposentadoria por ter trabalhado em atividade especial (professora), sob argumento de 
'não se enquadrar no anexo III e a segunda conta com menos de 50 anos', apresentou 
recurso à Junta de Recurso da Previdência Social, tendo, '... mais uma vez, sua pretensão 
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rechaçada, porquanto a Junta negou provimento ao recurso'. 
2.5 - É de indagar: qual o direito líquido e certo que a 3ª JR/PE teria violado, ensejador, se 
fosse o caso, da decretação de anulação da decisão? 
2.5.1 - Pelo que se depreende do arrazoado da impetrante, seria a desconformidade da 
decisão da Junta (que manteve, por maioria, a decisão do Posto no qual a impetrante 
requereu a concessão da aposentadoria) com a legislação vigente e decisões 
jurisprudenciais. 
2.6 - Ora, interpretações divergentes, entendimentos díspares de decisões de tribunais 
(inclusive do Supremo Tribunal Federal) não significam violação de direito líquido e certo, 
haja vista a inexistência, neste caso, da figura do 'pré-julgado' com efeito vinculante. Não 
é só, neste mandado de segurança não se pode apreciar se a 3ª JR/PE proferiu decisão 
contrária à lei, posto que não há nos autos prova do tempo de serviço da impetrante e é 
básico que, em mandado de segurança, não há dilação probatória". (Fls. 43/44). 
Resta assinalar que a anulação do ato decisório pela inobservância do aspecto formal 
abordado na r. sentença em nada aproveitaria à impetrante. A aposentadoria especial 
pretendida exige 25 anos de atividade específica de magistério. A jurisprudência do eg. 
Supremo Tribunal Federal tem-se pronunciado no sentido de que não aproveita o 
benefício ao professor que passou a desempenhar atividades estranhas à atividade. 
Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado: 
"Aposentadoria especial de professores, 'aos trinta anos de efetivo serviço em funções de 
magistério' (CF 69, art. 165, XX; CF/88, art. 40, III, "b"), consolidação da jurisprudência do 
STF no sentido da exclusão do tempo de exercício de funções administrativas em 
estabelecimento de ensino (ADIn 122, 18.03.92, Rel. Min. Paulo Brossard, RTJ 142/3, Lex 
168/9; ADIn 152, 18.3.92, Ilmar Galvão, RTJ 165/7, Lex 141/355), entendimento que, 
embora firmado sob a Constituição de 1988, é de aplicar-se igualmente a casos regidos 
pela Carta decaída, dada a identidade dos textos, no particular: conseqüente 
inadmissibilidade do cômputo para a aposentadoria especial do tempo em que o professor 
estava afastado do magistério para exercer função de secretário de estabelecimento de 
ensino médio: RE não conhecido".  
(RE 131736, STF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 24.08.93, DJ. 01.10.93.) 
Merece, pois, acolhida o pedido de reforma da sentença. 
Isto posto, dou provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 53.415 - PE (9605047594) 

RELATOR: Juiz CASTRO MEIRA 
APELANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
ADVOGADO: ELIZABETH APARECIDA MOTINAGA SATO e OUTROS 
APELADO: MARIA DO CARMO DE MELO 
ADVOGADO: KLÉBER DE MENDONÇA VASCONCELOS e OUTRO 
REMETENTE: 7ª VARA - PE 
 

EMENTA 
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DA JR/PE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PROVA. 
- Inexistindo prova de que a decisão do colegiado se fez sem examinar o pedido da 
requerente, ora impetrante, no sentido de que a aposentadoria especial dispensa o exame 
quanto ao requisito de idade, reforma-se a decisão concessiva. 
- O STF vem reconhecendo que a aposentadoria especial de professor exige 25 anos de 
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exercício em atividades específicas de magistério. (RE 131736, STF, Rel. Min. Sepúlveda 
Pertence, j. 24.08.93, DJ. 01.10.93.) 
- Apelo provido. 
 

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, 02 de outubro de 1996. 
(Data do julgamento) 
Juiz CASTRO MEIRA - RELATOR 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: A impetrante ajuizou mandado de segurança contra 
ato do Sr. Presidente do Conselho de Recursos da Previdência Social, que negou 
provimento a recurso por ela interposto contra decisão que teria sido proferida extra 
petita, deixando de apreciar a matéria sob o ângulo por ela focalizado, conforme se 
demonstra no voto vencido do Representante do Governo, que reconheceu a 
inexegibilidade do implemento de idade para a aposentadoria especial. No caso, a 
impetrante conta com tempo de serviço superior a 26 anos e quer aposentar-se como 
professora. O pedido é para que se decrete a nulidade da decisão do colegiado por ser 
concretamente ilegal. 
O parecer do MPF foi pela denegação da segurança por não haver demonstração dos 
fatos alegados. 
A r. sentença concedeu a segurança por não haver a 3ª JR/PE decidido sobre a principal 
fundamentação, quanto à inexistência de limite de idade para a aposentadoria especial. 
Apela o INSS, alegando que não cabe o mandado de segurança para anular decisão do 
colegiado e que não há qualquer vício na decisão vergastada. Acrescenta que a 
impetrante tem apenas 10 anos de magistério, sendo o restante de seu tempo de serviço 
prestado à TELPE S/A, inexistindo o tempo de 25 anos de efetivo magistério. 
Recebido o recurso, foram oferecidas contra-razões. 
Subiram os autos. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): O pedido da impetrante é no sentido de que 
seja declarada a nulidade ou decretada a anulação da decisão da 3ª JR/PE, em face de 
sua ilegalidade. Decorreria da sua discrepância com a legislação e a jurisprudência 
dominantes. Além disso, teria sido porferida sem exame do principal argumento da 
recorrente, ou seja, a inexigibilidade de idade mínima para o gozo de aposentadoria 
especial. 
Não vislumbro a existência de ilegalidade que autorize decretar-se a nulidade ou anulação 
do ato administrativo, que se apresenta com todos os elementos necessários à sua 
perfeição: o órgão é competente para a prática do ato, o objeto é lícito, a forma é 
adequada, o motivo por que foi praticado é legal e não se alega a existência de desvio de 
finalidade. Demais disso, a impetrante omitiu-se em trazer aos autos cópia do seu 
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requerimento pelo qual se poderia aferir se a decisão administrativa teria sido extra petita, 
tendo passado "ao largo do arrazoado recursal", como alega a recorrente, admitindo-se a 
aplicabilidade do princípio do processo judicial ao processo administrativo. 
Merece aplausos o parecer do Ministério Público Federal, que assim analisou o pleito: 
"2.3 - A impetrante resume sua pretensão afirmando que teria sido comprovado pelo 
próprio INSS  seu tempo de trabalho como professora primária (faz referência à carta nº 
425/93, que não se encontra acostada ao processo). Que teve indeferido seu pedido de 
aposentadoria pelo posto do INSS (afirmou ter trabalhado em atividade especial durante o 
período de 26 anos, 3 meses e 19 dias), fato reconhecido pelo próprio INSS (doc. 3). 
- Saliente-se que o doc. nº 03 referido pela impetrante encontra-se acostado às fls. 28. 
Trata-se de cópia autenticada de um impresso de computador no qual não consta 
qualquer indicação da pessoa que teria fornecido tais dados; não há no processo 
nenhuma certidão do INSS referente ao tempo de serviço da impetrante. Desta forma, 
não há comprovação nos autos do tempo de serviço da impetrante. 
2.4 - Continuando o resumo da impetrante, após ter sido referido seu pedido de 
aposentadoria por ter trabalhado em atividade especial (professora), sob argumento de 
'não se enquadrar no anexo III e a segunda conta com menos de 50 anos', apresentou 
recurso à Junta de Recurso da Previdência Social, tendo, '...mais uma vez, sua pretensão 
rechaçada, porquanto a Junta negou porvimento ao recurso'. 
2.5 - É de indagar: qual o direito líquido e certo que a 3ª JR/PE teria violado, ensejador, se 
fosse o caso, da decretação de anulação da decisão? 
2.5.1 - Pelo que se depreende do arrazoado da impetrante, seria a desconformidade da 
decisão da Junta (que manteve, por maioria, a decisão do Posto no qual a impetrante 
requereu a concessão da aposentadoria) com a legislação vigente e decisões 
jurisprudenciais. 
2.6 - Ora, interpretações divergentes, entendimentos díspares de decisões de tribunais 
(inclusive do Supremo Tribunal Federal) não significam violação de direito líquido e certo, 
haja vista a inexistência, neste caso, da figura do 'pré-julgado' com efeito vinculante. Não 
é só, neste mandado de segurança não se pode apreciar se a 3ª JR/PE proferiu decisão 
contrária à lei, posto que não há nos autos prova do tempo de serviço da impetrante e é 
básico que, em mandado de segurança, não há dilação probatória."(Fls. 43/44). 
Resta assinalar que a anulação do ato decisório pela inobservância do aspecto formal 
abordado na r. sentença em nada aproveitaria à impetrante. A aposentadoria especial 
pretendida exige 25 anos de atividade específica de magistério. A jurisprudência do eg. 
Supremo Tribunal Federal tem-se pronunciado no sentido de que não aproveita o 
benefício ao professor que passou a desempenhar atividades estranhas à atividade. 
Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado: 
"Aposentadoria especial de professores, 'aos trinta anos de efetivo serviço em funções de 
magistério' (CF 69, art. 165, XX; CF/88, art. 40, III, "b"), consolidação da jurisprudência do 
STF no sentido da exclusão do tempo de exercício de funções administrativas em 
estabelecimento de ensino (ADIn 122, 18.03.92, Rel. Min. Paulo Brossard, RTJ 142/3, Lex 
168/9; ADIn 152, 18.3.92, Ilmar Galvão, RTJ 165/7, Lex 141/355), entendimento que, 
embora firmado sob a Constituição de 1988, é de aplicar-se igualmente a casos regidos 
pela Carta decaída, dada a identidade dos textos, no particular: conseqüente 
inadmissibilidade do cômputo para a aposentadoria especial do tempo em que o professor 
estava afastado do magistério para exercer função de secretário de estabelecimento de 
ensino médio: RE não conhecido". 
(RE131736, STF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j.24.08.93, DJ. 01.10.93). 
Merece, pois, acolhida o pedido de reforma da sentença. 
Isto posto, dou provimento à apelação. 
É como voto. 
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APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 53.707-PE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: PAULO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. MARA REGINA SIQUEIRA DE LIMA E OUTROS (APTE.) 
 

EMENTA 
Tributário. PIS. Cobrança devida. Incorporadora imobiliária. LC nº 7/70. 
- O sujeito passivo da contribuição para o PIS é a empresa mencionada no art. 3º, § 2º, da 
Lei Complementar nº 7, de 07.09.70. 
- "As instituições financeiras, sociedades seguradoras e outras empresas que não 
realizam operações de vendas de mercadorias participarão do Programa de Integração 
Social com a contribuição ao Fundo de Participação de recursos próprios de valor idêntico 
do que for apurado na forma do parágrafo anterior". 
- Apelação a que se nega provimento. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em Mandado de Segurança nº 
53707-PE, em que são partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar provimento à apelação, 
nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo 
parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 19 de setembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Paulo Miranda Empreendimentos Ltda. apela 
da r. sentença, que julgou improcedente o pedido de isenção do pagamento ao Programa 
de Integração Social (PIS), tendo em vista que a empresa requerente atua como 
incorporadora imobiliária, razão pela qual estaria isenta da referida contribuição. 
O pedido liminar foi indeferido, por não se encontrar presente o fumus boni juris. 
A apelação encontra-se às fls. 83 a 87 dos autos. 
Sem contra-razões, foram encaminhados 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 em mandado de 
segurança interposta por Paulo Miranda Empreendimentos Ltda., inconformada com a 
sentença monocrática, que julgou improcedente a pretensão da mesma, qual seja, a de 
isentar-se do pagamento do PIS, em razão de tratar-se de empresa de incorporação 
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imobiliária, não discriminada, portanto, na Lei Complementar nº 7/70, que rege a matéria. 
Analisando a argumentação da apelante de que sua atividade não estaria vinculada à 
hipótese de incidência do PIS, particularmente em face do art. 3º, § 1º, da Lei 
Complementar 07/70, uma vez que não realiza operações de vendas de mercadoria, 
entendo, não obstante a opinião do MM. Julgador de 1º Grau, que a atividade 
susomencionada não deve ser considerada como mercantil, dado o caráter imóvel dos 
bens que aliena, pois este conceito só é admitido para os bens móveis em circulação. 
Outrossim, esta ressalva não é suficiente para isentar a apelante da cobrança do PIS, 
uma vez que a mesma se enquadra à hipótese definida no texto legal. 
Para esta conclusão, basta uma exegese mais acurada em relação à interpretação dos 
elementos sistemático e teleológico da norma, senão vejamos: o artigo 1º da mencionada 
lei prescreve que "É instituído, na forma prevista nesta lei, o Programa de Integração 
Social, destinado a promover a integração do empregado na vida e no desenvolvimento 
das empresas". 
Na mesma lei, em seu art. 3º, § 2º, o legislador dota a contribuição em questão de grande 
abrangência, quando dispõe que "As instituições financeiras, sociedades seguradoras e 
outras empresas que não realizam operações de vendas de mercadorias participarão do 
Programa de Integração Social com uma contribuição ao Fundo de Participação de 
recursos próprios de valor idêntico do que for apurado na forma do parágrafo anterior".  
Desta forma, exsurge clarividente a intenção de submeter todas as empresas à 
contribuição guerreada, observando apenas a necessidade de subsunção do conceito à 
definição tida para a legislação do Imposto sobre a Renda. 
Não podemos olvidar que a hipótese de incidência do PIS é a promoção da integração do 
trabalhador na vida da empresa.  
Finalmente, força é reconhecer, unicamente, a distinção das contribuições, sendo sobre o 
faturamento para as empresas que negociam através da compra para revenda de 
mercadoria; enquanto que, para as outras empresas, a exação é deduzida do quantum 
devido a título de Imposto de Renda. 
No mesmo diapasão, transcrevo decisão exarada pelo douto Juiz José Delgado, quando 
integrante da 2ª Turma desta Corte, na AMS 50.553 - RN: 
"Mandado de Segurança. PIS. Incorporadora imobiliária. Improcedência. Lei 
Complementar 07/70. 
1. 'As Instituições financeiras, sociedades seguradoras e outras empresas que não 
realizam operações de vendas de mercadorias participarão do Programa de Integração 
Social com a contribuição ao Fundo de Participação de recursos próprios de valor idêntico 
do que for apurado na forma do parágrafo anterior'. (Lei Complementar 7/70, art. 3º, "a", § 
2º). 
2. Sentença mantida. 
3. Apelação improvida". 
Diante do exposto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 53.952-PE 

Relator:  O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelantes: ADELSON DOS SANTOS BARBOSA E OUTROS 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogado:  DR. ARMANDO CESARI TOMASI (APTES.) 
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EMENTA 
Administrativo e Constitucional. Concurso público para provimento de cargos da Polícia 
Federal. Exigibilidade do exame psicotécnico. Sigilo e irrecorribilidade dos resultados. Art. 
5º, XIV e XXXIII da Carta Magna. 
- Considera-se legítima a exigência do exame psicotécnico em concurso público para 
provimento de cargos da Polícia Federal, ante o que dispõe o Decreto-lei nº 2.320/87. 
- O candidato tem direito ao acesso às informações de seu interesse, não sendo aceitável 
a vedação imposta pela apelada, sob a alegação de que seriam sigilosas. Violação aos 
incisos LV, XIV e XXXIII da Constituição Federal. 
- Não há, nos autos, elementos comprovadores da inaptidão dos apelantes, suficientes 
para justificar sua reprovação no processo seletivo. 
- 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, 14 de novembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Trata-se de apelação de sentença denegatória 
de segurança formulada por Adelson dos Santos Barbosa e outros, candidatos inscritos 
em concurso público para provimento dos cargos de Escrivão e Agente da Polícia 
Federal, contra ato do Diretor da Academia Nacional de Polícia, Cel. José Brandt Teixeira, 
e litisconsortes passivos necessários, o Diretor do Departamento de Polícia Federal, Cel. 
Wilson Romão, e o Coordenador do Concurso, Dr. Joaquim Hemetério de Souza Neto.  
O Juiz singular entendeu ser legítima a exigência de tal exame, salvo quando realizado 
com critérios subjetivos, ou seja, quando a eliminação do candidato se der na fase de 
entrevista, ante o caráter absolutamente subjetivo de avaliação. Tratando-se o caso dos 
autos de reprovação na fase objetiva de testes, julgou não haver ocorrido ilegitimidade. 
Os apelantes objetivam o reconhecimento da inexigibilidade do exame psicotécnico, que 
os considerou inaptos à carreira pretendida, insurgindo-se, ainda, quanto ao sigilo e à 
irrecorribilidade dos resultados. Consideram haver faltado fundamentação ao decisum, ao 
deixar de relatar aspectos aduzidos na inicial, além de ser contrário à jurisprudência 
adotada por alguns tribunais. 
Não foram apresentadas contra-razões. 
Relatei. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Há dois aspectos a serem analisados 
no presente recurso: o da exigibilidade do exame psicotécnico para provimento de cargos 
do quadro da Polícia Federal; e outro, o da forma sigilosa e irrecorrível dos resultados. 
Quanto à exigibilidade, considera-se legítima, por encontrar amparo legal no preceito do 
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Decreto-lei nº 2.320/87: 
"Art. 8º. São requisitos para a matrícula em curso de formação profissional, apurados em 
processo seletivo, promovido pela Academia Nacional de Polícia: 
(...) 
III - possuir temperamento adequado ao exercício das atividades inerentes à categoria 
funcional a que concorrer, apurado em exame psicotécnico;" (grifei). 
Entretanto, ainda que tal exame seja legal e possua, em tese, caráter eliminatório no 
processo seletivo de admissão aos quadros de pessoal da Polícia Federal, assegura-se 
ao candidato, sem dúvida, acesso aos motivos ensejadores de sua inaptidão e 
conseqüente exclusão do certame, face à garantia constitucional do art. 5º, XIV e XXXIII, 
da Carta Magna, de dicção: 
"XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, 
quando necessário ao exercício profissional; 
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob 
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado".  
O psicotécnico, embora previsto em lei, em virtude do seu caráter subjetivo, deverá 
revestir-se de total transparência, permitindo-se o acesso aos resultados. Pois, ao 
realizar-se de modo sigiloso e irrecorrível, facilitaria a eliminação arbitrária de 
concorrentes capazes, além de impossibilitar a impugnação do resultado, em flagrante 
violação à garantia constitucional da ampla defesa (art. 5°, LV, da Carta Magna). 
Não se vislumbra, nos autos, haver a União Federal apresentado qualquer argumento que 
comprovasse objetivamente devessem ser os autores considerados inaptos. Assim 
sendo, mister se faz, em respeito ao art. 5º do Texto Constitucional, o acolhimento da 
pretensão esboçada na inicial.  
Inúmeros julgados desta Corte confirmam tal entendimento, entre os quais destaco o de 
ementa: 
"Mandado de Segurança. Administrativo e Constitucional. Concurso público. Polícia 
Federal. Exame psicotécnico. 
1 - Conquanto legal a exigência do psicotécnico para ingresso na carreira de escrivão de 
polícia, não pode o mesmo ser realizado de maneira sigilosa e irrecorrível. 
2 - Não obstante estar previsto em lei, o psicotécnico terá de ser aplicado com total 
transparência, assegurando-se a igualdade entre os cidadãos, garantia do art. 37, I, da 
Constituição Federal, que condiciona a acessibilidade aos cargos públicos ao 
preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei. 
3 - É legal a exigência do exame psicotécnico em concurso público para o provimento de 
cargos da Polícia Federal, exceto se o candidato já o prestou ao ensejo do ingresso na 
carreira policial. 
4- Remessa oficial improvida". 
(REO nº 50.722-CE, j. em 25.04.96, Relator Juiz Geraldo Apoliano - 3ª Turma). 
Face ao exposto, dou provimento à apelação, para conceder a segurança. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 54.236-PB 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: ROGÉRIO XAVIER DA COSTA 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. CLÁUDIO FREIRE MADRUGA E OUTROS (APTE.) 
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EMENTA 
Administrativo. Concurso público de fiscal do trabalho. Etapas sucessivas. Os candidatos 
aprovados na primeira fase têm direito a prestar exames na fase subseqüente, também 
com caráter eliminatório. Apelo 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 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 10 de setembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: A sentença recorrida denegou segurança 
pleiteada com o objetivo de o impetrante realizar a segunda etapa de concurso público 
para provimento de cargos de fiscal do trabalho, cassando liminar.  
Alega o apelante, em resumo, que logrou aprovação em 33º lugar, na Paraíba, e que o 
Delegado Regional do Trabalho em João Pessoa convocou os 30 primeiros colocados 
para o curso de formação, ao invés de 15, como constava do edital, a pretexto de compor 
um cadastro de reserva não previsto no regulamento do concurso, prejudicando todos os 
aprovados em colocação posterior ao 30º.  
Sem contra-razões, vieram os autos. Dispensei nova ouvida do Ministério Público dada a 
regra do art. 17 da Lei 1.533/51. 
É o relatório.  
Peço dia para julgamento. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Estabelece o item 6.5 do edital do 
concurso: 
"Somente participarão da segunda etapa (programa de formação) os candidatos 
selecionados na primeira etapa (provas objetivas) do concurso até o limite de vagas 
estabelecidas neste Edital, podendo ser divididos em grupos, a critério do Ministério do 
Trabalho".  
Adiante, no item 7.1: 
"O programa de formação, de caráter eliminatório, será regido pelas normas inerentes à 
categoria funcional e por Edital disciplinador do evento".  
Ora, se a segunda etapa tem caráter eliminatório, todos os que dela não participarem 
estão eliminados do certame. 
O Decreto 1.285/94 dispõe que o concurso público para provimento de cargos de fiscal do 
trabalho "realizar-se-á em duas etapas, ambas de caráter eliminatório e classificatório".  
Houve flagrante violação das regras do concurso, com o chamamento dos candidatos 
colocados de 16º a 30º, para a segunda etapa, sem que dada igual oportunidade aos 
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demais aprovados na primeira fase. 
O edital do concurso reservara a segunda etapa no limite das vagas existentes (15 na 
Paraíba), o que já contraria o regulamento do concurso, segundo o qual ambas as fases 
são eliminatórias, daí porque se não poderia afastar do certame quem não fora reprovado.  
Mas a emenda ficou pior. Resolveu-se convocar 30, em lugar de 15, sem qualquer 
embasamento legal ou regulamentar, discriminando-se os demais aprovados. 
Razões de ordem puramente financeira não podem prevalecer, no caso. A Administração 
está obrigada a oferecer igualdade de oportunidades no concurso público. Como ambas 
as fases do concurso são eliminatórias e classificatórias, o candidato aprovado em 33º 
lugar na primeira etapa pode muito bem, com o desempenho na segunda etapa, passar 
para melhor colocação.  
Note-se que o impetrante já cumpriu com êxito a segunda etapa do concurso. 
Por essas razões, dou provimento ao apelo, para conceder a segurança, restabelecendo 
a eficácia da liminar.  
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 54.506-CE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- SEÇÃO DO CEARÁ 
Apelado: RAIMUNDO NONATO LIMA 
Advogados: DRS. JOSÉ CÂNDIDO L. B. DE ALBUQUERQUE E OUTROS (APTE.) E  

ANTONIO BENICIO BASTOS (APDO.) 
 

EMENTA 
Constitucional e Administrativo. A opção de que trata o parágrafo 3º do art. 29, ADCT, é 
exclusiva dos membros do Ministério Público Federal. Licenciamento do advogado ante a 
proibição de que trata o art. 128, § 5º, II, "b", CF. Validade do ato que dá cumprimento às 
normas da Constituição Federal e da Lei 8.906/94, art. 28. Inexistência de direito 
adquirido a regime jurídico. Apelo 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 
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, 10 de setembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator  
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a apelante contra sentença que 
concedeu segurança para reconhecer ao impetrante o direito a permanecer no exercício 
da advocacia, cumulativamente com as funções de membro do Ministério Público do 
Estado do Ceará. 
Alega, em resumo, que o apelado está impedido de exercer a advocacia, dada a 
incompatibilidade prevista no art. 28 da Lei 8.906/94, e já assim se encontrava no regime 
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anterior, dada a regra do art. 60, I, da Lei 4.215/63. Acentua que tal proibição emana do 
texto constitucional, art. 128, § 5º, II, "b", CF.  
Sem contra-razões, vieram os autos. Dispensei nova ouvida do Ministério Público dada a 
regra do art. 17 da Lei 1.533/51. 
É o relatório.  
Peço dia para julgamento.  
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A sentença reconheceu ao apelado 
direito adquirido ao exercício da advocacia, porquanto já era advogado desde 6 de agosto 
de 1968, quando do advento da Constituição Federal de 1988, em cujas disposições 
transitórias consta, parágrafo 3º do art. 29, permissão aos membros do Ministério Público 
Federal de opção pelo regime anterior.  
Em situação semelhante, decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal, na ADIN 41, 
Relator o eminente Ministro Moreira Alves: 
"Ação direta de inconstitucionalidade. Extensão de participação na arrecadação da dívida 
ativa da União a membros do Ministério Público Estadual, no exercício da delegação 
permitida, excepcional e transitoriamente, pelo parágrafo 5º do artigo 29 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias.  
- A exceção prevista no parágrafo 5º do artigo 29 do ADCT ao disposto no inciso IX do 
artigo 129 da parte permanente da Constituicão Federal diz respeito apenas ao exercício 
da advocacia nos casos ali especificados e, por ser norma de direito excepcional, só 
admite interpretação estrita, não sendo aplicável por analogia, e, portanto, não indo além 
dos casos nela expressos, nem se estendendo para abarcar as conseqüências lógicas 
desses mesmos casos, máxime nesta última hipótese, quando a conseqüência lógica da 
exceção é objeto de outra norma geral que a proíbe.  
- Ação que é julgada procedente para declarar-se a inconstitucionalidade das expressões 
"e ao Ministério Público Estadual", constantes do artigo 3º da Lei Federal nº 7.711, de 22 
dedezembro de 1988". 
Confrontadas as situações, verifica-se que o permissivo do § 3º do art. 29, ADCT, destina-
se exclusivamente aos membros do Ministério Público Federal, que eram 
institucionalmente Advogados da União, no regime anterior, daí porque se lhes faculta a 
opção pela continuidade do regime em que cumulavam as funções de Procurador da 
República com as de advogado.  
Tal norma não tem como destinatário o Promotor Público Estadual, porque não cabe, 
como assinalou o Ministro Moreira Alves, interpretação extensiva para a hipótese.  
Antes mesmo da atual Constituição, ao apreciar questão relacionada com o exercício da 
advocacia pelos representantes do Ministério Público Estadual, o Pretório Excelso 
decidiu: 
"Ministério Público. Proibição de advogar. Lei Complementar nº 40/81 e Decreto-lei 
2.627/85. 
- A simples circunstância de estarem prequestionadas questões constitucionais não 
implica, necessariamente, a determinação de subida do recurso extraordinário. 
- Inexistência, no caso, de violação de direito adquirido, uma vez que não há direito 
adquirido a regime jurídico. 
- Agravo regimental a que se nega provimento". 
(AGRG-117625, 1º Turma, Rel. Min. Moreira Alves, ACÓRDÃOpublicado em 22.05.87, p. 
09770 do Diário da Justiça). 
Realmente, inexiste direito adquirido em relação a certo regime. Advindo a proibição 
constitucional de advogar e disciplinando o Estatuto da Ordem dos Advogados a 
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incompatibilidade, teria mesmo a seccional que promover o licenciamento do impetrante.  
Por essas razões, dou provimento ao apelo para denegar a segurança.  
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 54.730-CE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: CIA. HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO-CHESF 
Apelada: SISTEMA BRASILEIRO DE SEGURANÇA LTDA.-SBS 
Advogados: DRS. JOÃO BATISTA CAVALCANTI FILHO E OUTROS (APTE.) E  

FRANCISCO JOSÉ CRESCÊNCIO PEREIRA E OUTROS (APDA.) 
 

EMENTA 
Administrativo. Licitação. Vencedora que apresenta toda a documentação prevista no 
edital. Invalidade da exigência de entrega de novos documentos para assinatura do 
contrato. Nulidade do novo procedimento licitatório. 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 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, 10 de setembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a apelante contra sentença que 
deferiu segurança para cancelar o procedimento licitatório aberto inobstante conclusão de 
certame no qual fora vencedora a impetrante. Alega, em resumo, que a apelada, 
chamada para celebração de contrato, não apresentou autorização de funcionamento 
pela Polícia Federal, documento indispensável por se tratar de serviço de vigilância.  
Com contra-razões, pela confirmação da sentença, vieram os autos. Dispensei nova 
ouvida do Ministério Público, dada a regra do art. 17 da Lei 1.533/51. 
É o relatório.  
Peço dia para julgamento. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A firma vencedora da licitação 
apresentou todos os documentos relacionados no edital, mas lhe fora exigida a entrega 
de novo documento, a autorização de funcionamento fornecida pela Polícia Federal, 
quando da assinatura do contrato. 
O MM. Juiz sentenciante demonstrou que as exigências editalícias foram atendidas pela 
impetrante e que, quanto ao certificado de segurança que deveria acompanhar a 
autorização de funcionamento, embora não previsto no edital, foi posteriormente 
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apresentado. 
Mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. 
Nego provimento ao apelo e à remessa oficial. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 55.897-AL 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: AGRO INDUSTRIAL SÃO GONÇALO S/A 
Advogado: DR. WELLINGTON DE SÁ BORBA PINTO (APDA.) 
 

EMENTA 
Constitucional e Tributário. Obrigação tributária acessória. Declaração de Contribuições e 
Tributos Federais (DCTF). Instrução Normativa 129/86. Ilegalidade. Princípio da reserva 
legal.  
- A criação da obrigação tributária deve ser antecedida por lei ordinária, constituindo 
ilegalidade sua instituição via instrução normativa. 
- Apelação e remessa oficial, tida como interposta, improvidas. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em Mandado de Segurança nº 
55897-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, tida como interposta, nos termos do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 19 de setembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: A Fazenda Nacional, inconformada com a r. 
sentença monocrática que determinou sua abstenção de promover a inscrição do débito 
referente à não apresentação da DCTF (Declaração de Contribuições e Tributos 
Federais), impetrou o presente recurso de apelação. 
Aduz a apelante que o argumento do MM. Juiz a quo, de que apenas a lei ordinária pode 
criar obrigação acessória, está incompleto, vez que o Decreto-lei nº 2.124/84, o qual 
possui caráter de lei em sentido formal, admite a aplicação da penalidade em comento. 
Sem contra-razões, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por distribuição.  
Peço a inclusão do feito na pauta.  
É o relatório.  
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Trata a hipótese da viabilidade ou não 
de criação de obrigação tributária acessória via instrução normativa. 
A Fazenda Nacional sustenta a legalidade desta criação, alicerçando seu escólio na 
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recepção do Decreto-lei 2.124/84 pela novel Constituição Federal. A argumentação da 
apelante, em tese, revela alguma lógica normativa, uma vez que o decreto-lei, à 
semelhança das medidas provisórias, encerra, em seu espírito, força e eficácia de lei. 
Entretanto, para arrostar a asserção da Fazenda Nacional, faz-se vital que a norma 
oriunda do Executivo revele-se para o ordenamento jurídico com todos os pressupostos 
constitucionalmente atribuídos. 
Outrossim, mesmo que consideremos o decreto-lei em tela como lei ordinária stricto 
sensu, é indubitável o laivo insculpido àquele dispositivo legal. É que, mesmo lei ordinária, 
não têm o condão de delegar à norma inferior (Portaria da Secretaria da Receita Federal) 
a criação ou extinção de obrigação tributária. 
Assim, inelutável o acerto do r. decisum acoimado. 
Neste mesmo diapasão, transcrevo aresto exarado na REO 19822-PR, do TRF da 4ª 
Região, ad litteram: 
"EMENTA: Constitucional. Tributário. Obrigação tributária acessória. Princípio da 
legalidade. 
1. Submetendo-se a Administração Pública ao princípio da legalidade, que, no campo 
tributário, reveste-se de rigidez ainda maior, atenta contra o mesmo criar-se obrigação 
tributária de caráter acessório sem o respaldo em lei. 
2. Remessa de ofício a que se nega provimento.  
(REO 19822-PR, Turma 01, DJ 21.03.90, Relator Paim Falcão). 
Tais as razões expendidas, nego provimento à apelação e à remessa oficial tida como 
interposta. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 56.317-CE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA  
Apelante: DAMASCENO TÊXTIL LTDA. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogado: DR. JOSÉ JALES DE FIQUEIREDO JÚNIOR (APTE.) 
 

EMENTA 
Tributário. Processo administrativo. Intimação por via postal . Validade. Existência de 
débito tributário. CND. Inviabilidade. 
- A intimação no processo administrativo fiscal deve ser endereçada ao local em que é 
desenvolvida a atividade do contribuinte e prova-se com a "assinatura do sujeito passivo, 
seu mandatário ou preposto", conforme art. 23 do Decreto nº 70.235/72. 
- Entretanto, é válida a intimação por via postal entregue no domicílio fiscal da empresa 
contribuinte, mesmo que o "AR" seja assinado por funcionário sem poder de decisão. 
Imprescindível é que se prove ter a administração da empresa destinatária tomado 
conhecimento da intimação em tempo hábil. 
- A existência de débito tributário inviabiliza o fornecimento da CND. Inocorrência de 
qualquer das hipóteses do art. 206 do CTN. 
 

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. 
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Recife, 12 de dezembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Damasceno Têxtil Ltda. apela de sentença do MM. 
Juiz Federal da 7ª Vara-CE, que lhe denegou a segurança impetrada contra ato do 
Delegado da Receita Federal, objetivando a emissão da CND, recusada pela referida 
autoridade sob alegação de existência de débito tributário. 
A apelante sustenta, em resumo, que: 
a) foi intimada da decisão da autoridade impetrada por via postal; 
b) a intimação foi recebida em 18.08.95 por uma telefonista da empresa, sem poder de 
decisão (fls. 06); 
c) "os funcionários graduados da empresa só vieram a receber a postal no dia 20 de 
agosto de 1995", dando tempestividade ao recurso administrativo entregue em 19.09.95 
ao 1º Conselho de Contribuintes (fls. 16/17); 
d) considera nula a intimação por via postal recebida por pessoa sem representação na 
empresa; 
e) pela jurisprudência e a legislação pertinentes ao caso, não poderia ter-lhe sido negada 
a emissão da CND. 
Requer, por fim, a reforma da sentença impugnada, declarando a nulidade da intimação 
da Receita Federal, reconhecendo tempestivo o recurso administrativo que encaminhou 
ao Conselho de Contribuintes e, conseqüentemente, determinando a emissão da CND. 
Contra-razões (fls. 57/59). 
Os autos vieram-me conclusos por distribuição. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O art. 23 do Decreto nº 70.235, de 
06.03.72, prescreve: 
"Art. 23. Far-se-á a intimação:_ 
I - pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, provada com a 
assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com 
declaração escrita de quem o intimar; 
II - por via postal ou telegráfica, com prova de recebimento; 
(...)" 
O § 2º desse decreto acrescenta: 
"§ 2º. Considera-se feita a intimação: 
I - (...) 
II - na data do recebimento, por via postal ou telegráfica; se a data for omitida, 15 (quinze) 
dias após a entrega da intimação à agência postal-telegráfica; 
III - (...)" 
No voto que pronunciei como Relator, quando do julgamento da AC 12342-RN, neste 
Tribunal, tive oportunidade de ressaltar: 
"EMENTA: Execução Fiscal. Embargos do devedor. Procedimento administrativo fiscal. 
Intimação postal. 
A intimação no processo administrativo fiscal deve ser dirigida ao domicílio fiscal e prova-
se com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto. 
(...)" 
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(Julg. por unanimidade em 30.04.92). 
De diversas decisões do ex-TFR sobre a matéria, em idêntico diapasão, destaco a que se 
condensou nesta ementa, dado o seu elucidativo conteúdo: 
"EMENTA: Mandado de Segurança. Procedimento administrativo fiscal. Cerceamento de 
defesa. 
Se intimado mediante carta registrada com aviso de recebimento, entregue no local 
indicado em declaração de renda pelo contribuinte, estando incontroverso que o local é o 
mesmo em que é desenvolvida atividade profissional, é incontroversa a validade de tal 
intimação, sendo desnecessária a intimação pessoal, já que a lei expressamente admite a 
intimação nos moldes processados. 
(...)". 
(REO 105959-ES, 5ª Turma, julg. unânime em 16.10.85, DJ de 05.12.85, Rel. Min. Pedro 
Acioli). 
Noutra feita, o ex-TFR julgou válida a intimação entregue ao porteiro do edifício onde o 
contribuinte tinha escritório, como se observa nesta transcrição: 
"EMENTA: Tributário. Imposto de Renda. Procedimento administrativo. Intimação do 
contribuinte via postal. Validade. Acréscimos ao principal. 
Intimação, via postal, legitimamente efetivada, vez que entregue a correspondência ao 
porteiro do edifício onde tinha escritório o contribuinte.  
(...)". 
(AC 102081-RS, julg. unânime em 25.08.86, DJ de 25.09.86, Rel. Min. Sebastião Reis). 
No presente caso, a própria apelante declara que a intimação por via postal, de 15.08.95 
(fls. 13), foi recebida em 18.08.95 por uma datilógrafa, mas chegou às mãos de 
funcionários graduados da empresa logo no dia 20.08.95, quando ainda restava quase 
todo o prazo destinado à efetivação do recurso administrativo, ou seja, até 18.09.95. 
Ao demais, não tenho dúvida sobre a validade da intimação postal entregue no domicílio 
fiscal da apelante, mesmo que diretamente a uma funcionária não detentora de poder de 
decisão. Imprescindível é que se prove ter a administração da empresa destinatária 
tomado conhecimento da intimação em tempo hábil, fato que ficou devidamente 
evidenciado nos autos.  
Em face disso, o crédito tributário não impugnado validamente inviabiliza o fornecimento 
da CND, visto não estar este caso inserido em nenhuma das hipóteses do art. 206 do 
CTN, que declara: 
"Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a 
existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido 
efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa". 
Com essas considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

CARTA TESTEMUNHÁVEL Nº 91-SE  

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Testemunhante: JUSTIÇA PÚBLICA  
Testemunhado: FRANCISCO FREIRE DA ROCHA 
 

EMENTA 
Direito Penal e Processual Penal. Carta Testemunhável contra decisão que considerou 
intempestivo recurso de agravo em execução penal. 
01. Agravo em execução penal tempestivo, para o fim de conhecer do recurso.  
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02. Acatamento da Carta Testemunhável, visando julgar o mérito do agravo. 
03. Preliminar rejeitada. 
04. Ocorreu a extinção da pena pelo cumprimento das condições impostas na decisão 
que concedeu o sursis. 
04. Improvimento do recurso de agravo. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, rejeitar a 
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso de agravo, 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, 17 de setembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: O Ministério Público Federal recorre da decisão de fls. 
32/37, proferida pelo Juiz da 3ª Vara Federal de Sergipe, que não deu seguimento ao 
recurso de agravo interposto pelo Parquet, em incidente de execução penal em que figura 
como apenado Francisco Freire da Rocha. 
Consta dos autos que o MM. Juiz da Vara de Execução Penal, da Seção Judiciária 
daquele Estado, indeferiu o requerimento de revogação do sursis do apenado, em face da 
sua condenação em outro processo, tendo sido negado seguimento ao referido recurso, 
por manifesta intempestividade. 
Contra essa decisão, propõe o Ministério Público Federal a presente carta testemunhavél. 
Extraído o traslado, foram oferecidas as razões, de fls. 52/56, e acostados documentos. 
Apesar de devidamente intimado, o recorrido não ofereceu resposta. 
Com vista à douta Procuradora Regional da República, foi oferecido parecer (fls. 85/94), 
onde pugna, preliminarmente, pela tempestividade do agravo interposto e, no mérito, 
pede a reforma da decisão agravada, com a conseqüente revogação do sursis e a 
decretação da prisão do apenado. 
É o relatório.  
 

VOTO-PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Cabe, in casu, analisar a questão referente 
à tempestividade do recurso ora interposto pelo Ministério Público Federal, a fim de que 
possa, então, decidir sobre o acatamento, ou não, da carta testemunhável e, finalmente, 
adentrar o mérito do agravo de execução que deu ensejo ao presente recurso. 
Consta dos autos que, em fase de execução penal, houve o pronunciamento de uma 
decisão do MM. Juiz Federal da 3ª Vara, rejeitando o pedido de revogação de suspensão 
condicional da pena. Contra essa decisão o Ministério Público interpôs agravo em 
17.02.94. Aduz o recorrente que não foi dado seguimento ao recurso por ter sido 
considerado intempestivo. 
Da pré-falada decisão, transcrevo o seguinte: 
"Levado o processo com vista, no dia 02.02.94, os cinco dias do prazo recursal expirariam 
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em 07.02.94, ambos dias úteis. Mesmo que o recurso tivesse chegado no dia 11.02.94, 
ainda assim, seria intempestivo". 
É de se ressaltar que o referido processo foi entregue ao funcionário da procuradoria no 
dia 02.02.94, conforme se constata com a sua assinatura e data consignada. No entanto, 
a intimação do Ministério Público, em qualquer caso, deve ser feita pessoalmente, 
conforme dispõe o § 2º do artigo 236 do Código de Processo Civil. Assim, o prazo 
recursal só teve início quando o representante do Parquet foi considerado intimado, em 
08.02.94, quando ele teve ciência do processo e da decisão.  
"Art. 236. No Distrito Federal e nas Capitais dos Estados e dos Territórios, consideram-se 
feitas as intimações pela só publicação dos atos no órgão oficial. 
§ 2º. A intimação do Ministério Público, em qualquer caso, será feita pessoalmente". 
Ainda sobre a matéria, entre outros posicionamentos, destaca-se o seguinte: 
"Ministério Publico. Intimação. Em recentes julgados do E. Plenário do STF, ficou 
entendido que a intimação do Ministério Público deve ser pessoal, isto é, há de ser feita à 
pessoa de seu representante e o prazo para o respectivo recurso é de se contar da data 
em que lança o "ciente" do julgado, e não daquela em que os autos são remetidos pelo 
cartório ou secretaria do Tribunal a uma repartição administrativa do Ministério Público, 
encarregada apenas de receber os autos, e não autorizada legalmente a receber 
intimações em nome deste. RE conhecido e provido para que, afastada a 
intempestividade da apelação, examine o Tribunal a quo a intempestividade e as 
questões nela suscitadas, como de direito. RE nº 111.550-5/SP, STF, Rel. Min. Sidney 
Sanches, de 06.03.89". 
Aduz o testemunhante que, recebendo o Processo nº 00.306-9 em 08.02.94, tomou 
ciência da decisão que rejeitou o pedido de revogação do sursis e, em face dos feriados 
do Carnaval, somente no dia 17 do mesmo mês pôde protocolar a sua petição de recurso, 
fundamentado no art. 197 da Lei de Execução Penal. 
No entanto, o MM. Juiz considerou que o prazo do recurso se iniciara no dia 07.02.94 e 
não no dia 08. Com esse fundamento, concluiu que o recurso fora intempestivo. 
É de se considerar que a intimação do Ministério Público somente deverá ser feita 
pessoalmente. In casu, não tem cabimento a rejeição do recurso com base na 
intempestividade, pois o prazo recursal do agravo de execução, que é de 05 (cinco) dias, 
só começou a contar do dia 08.02.94, e o primeiro dia útil forense na Justiça Federal de 
Sergipe, depois do Carnaval, foi 17.02, data na qual o recurso foi protocolado. 
Ante estas considerações, rejeito a preliminar de intempestividade, para conhecer do 
agravo.  
É como voto. 
 

VOTO-MÉRITO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Cuidam os autos de carta testemunhável 
oposta pelo Ministério Público Federal contra decisão do Juízo da 3ª Vara Federal de 
Sergipe, que não deu seguimento ao recurso de agravo interposto em incidente de 
execução penal do apenado Francisco Freire da Rocha, por entender intempestivo o 
referido recurso. 
Consta dos autos que o apenado acima referido, tendo sido condenado à pena de 02 
(dois) anos de reclusão pela prática do ilícito capitulado no artigo 334 do Código Penal, foi 
beneficiado com a suspensão condicional da pena, passando a usufruir o benefício do 
sursis, com a audiência admonitória realizada em 18.10.88.  
Por motivo de outra condenação do mesmo apenado, o Ministério Público Federal 
requereu a revogação do sursis, tendo sido rejeitado o pedido. 
Inconformado com a referida decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da 3ª Vara, nos 
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autos da Execução Criminal nº 00.00306-9, que rejeitou o pedido de revogação do sursis 
concedido ao mencionado sentenciado, o Ministério Público Federal interpôs recurso de 
agravo, com fundamento no art. 197 da Lei de Execução Penal. 
O referido recurso não foi recebido por ter sido considerado intempestivo, motivo pelo 
qual o representante do Parquet requereu a presente carta testemunhável, visando à 
revogação do sursis, de acordo com o recurso de agravo, que tem como fundamento o 
art. 197 da Lei de Execução Penal. 
A suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal, deve ser 
interpetrada no sentido de que a lei confere ao juiz a terefa de apreciar as circunstâncias 
do caso concreto, em face das condições exigidas. 
Aplicado o sursis, o condenado foi submetido a um período de prova de 02 (dois) anos, 
conforme o art. 81, I, do Código Penal. Pode ocorrer a revogação no caso seguinte: 
"Art. 81. A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário: 
I - é condenado, em sentença irrecorrível, por crime doloso". 
A respeito da matéria, referente ao momento da prática do crime doloso caracterizador de 
revogação do sursis, Damásio de Jesus, em seu Código Penal Anotado, 2ª edição, pp. 
204/205, diz o seguinte: 
"Não importa o momento em que tenha sido cometido. Pode ter sido praticado antes do 
crime em relação ao qual o condenado se encontra em regime de sursis, depois do crime 
referido ou mesmo depois do início do período de prova. O Código só exige que a 
condenação irrecorrível ocorra durante o período de prova. Nesse sentido: JTACrimSP, 
66:155 e 91:99; RT, 445:394:377". 
"A pratíca de infração penal durante o período de prova por si só não causa a revogação, 
uma vez que o Código Penal, para isso, exige condenação com trânsito em julgado. Não 
basta também o simples processo para a revogação (RTJ, 115:702; RT, 601:443 )". 
É de se ressaltar que a sentença que concedeu o benefício da suspensão condicional da 
pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, foi proferida em 26.07.88; e a audiência admonitória 
foi realizada em 18.10.88. Consta dos autos que a outra condenação transitou em julgado 
em 04.03.92. Assim sendo, não há que se falar em revogação do sursis por motivo de 
outra condenação, porque, sendo o período de prova de 02 (dois) anos, o mesmo já foi 
cumprido antes de chegar uma segunda condenação.  
A extinção da pena ocorre quando o período de prova termina, sem que haja ocorrido 
revogação. Em face disso, esse prazo contá-se da data do término do período de prova e 
não da data em que o juiz profere a decisão. 
No presente caso, o prazo da suspensão foi de dois anos, sendo contado da audiência de 
advertência, que ocorreu em 18.10.88. Nesse período não houve prorrogação da 
suspensão. Então terminou o prazo probatório em 18.10.90, somente vindo a acontecer 
outra condenação quando já extinta a pena pelo cumprimento das condições impostas 
pelo Juiz sentenciante.  
Isto posto e considerando estar a carta testemunhável suficientemente instruída conforme 
o artigo 644 do Código de Processo Penal, conheço do mérito do recurso de agravo para 
negar-lhe provimento, mantendo a decisão do Juiz da Execução. 
É como voto. 
 

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Nº 18-CE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Parte Autora: JUSTIÇA PÚBLICA 
Parte Ré: JOSÉ RAIMUNDO FONTENELE NETO 
Excipiente: JOSÉ RAIMUNDO FONTENELE NETO 
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Excepto: JUIZ FEDERAL PAULO DE TARSO VIEIRA RAMOS 
Advogado: DR. MAURÍLIO AQUINO RIBEIRO (EXCTE.) 
 

EMENTA 
Processual Penal. Exceção de suspeição fundada em alegação da existência de sólida e 
estreita amizade entre o Magistrado e a Procuradora da República. Preliminar de não 
conhecimento do incidente por falta de instrumento de mandato com poderes especiais. 
- A exceção deve ser argüida em petição, assinada pela própria parte ou por porcurador 
com poderes especiais para a argüição. Exegese do art. 98 de Código de Processo 
Penal. 
- Acatamento da preliminar suscitada pelo Parquet Federal. 
- Exceção de que não se conhece.  
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, acolher a preliminar e não conhecer da exceção, 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, 1º de agosto de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: José Raimundo Fontenele Neto, réu em ação 
criminal promovida pela Justiça Pública, argúi, por meio de exceção, a suspeição do MM. 
Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, Dr. Paulo de Tarso Vieira Ramos, 
sob o fundamento central de que esse Julgador mantém estreita amizade com a 
Procuradora da República Rita de Cássia Vasconcelos Barros, comportando-se, naquela 
ação, de maneira incompatível com a conduta de um juiz. 
É que, segundo o excipiente, o referido Magistrado, ao proferir despachos naqueles 
autos, indeferindo sucessivos pedidos formulados em face de alegadas adulterações em 
documentos de interesse da causa, conduziu-se de maneira tendenciosa, sem isenção de 
ânimo, chegando ao ponto de inadmitir que o recurso de agravo subisse ao Tribunal. 
O MM. Juiz excepto, às fls. 53v a 55, manifestando-se neste incidente processual, afirma, 
em suma, inexistir amizada estreita com a Dra. Rita de Cássia Vasconcelos Barros, além 
do conhecimento que com a mesma veio a travar no exercício da profissão na Seccional, 
"originando-se de tal conhecimento mútuo e elevado respeito". Aduziu, ainda, que inexiste 
qualquer prova da alegada suspeição. Concluiu por não aceitar a suspeição. 
Neste Tribunal, foram os presentes autos ao MPF. 
O douto Representante do Parquet Federal, Dr. Eduardo Antônio Dantas Nobre, opina, 
em preliminar, pelo não conhecimento da exceção e, no mérito, pela sua improcedência. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O excipiente opôs este incidente 
processual contra o MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, 
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fundamentando o seu requerimento na existência de sólida e estreita amizade entre o 
Magistrado e a Procuradora da República, Dra. Rita de Cássia Vasconcelos Barros. 
Antes de adentrar no mérito desta exceção de suspeição, entendo necessária a 
apreciação do seu cabimento. 
O ilustre Representante do Parquet Federal, ao se manifestar nos autos, opinou contrário 
ao conhecimento da exceção, por considerar a falta de instrumento de mandato com 
poderes especiais, bem como pela apresentação serôdia do incidente. 
Dispõe o Código de Processo Penal: 
"Art. 98. Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição 
assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as suas 
razões acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas". 
A petição que consta às fls. 03/04 dos autos não está assinada pela parte interessada, 
mas por advogado. 
Demais disso, não existe neste processo sequer procuração a habilitar o advogado que 
subscreveu a petição mencionada, sendo que, no caso, indispensável a outorga de 
poderes especiais para o exercício do múnus, fato este que impõe, em decorrência do 
preceptivo legal enfocado, o não conhecimento da exceção. 
A propósito, com razão o douto Procurador Regional da República, ao asseverar: 
"07. Quando argüida em juízo, sob a forma de exceção, a suspeição substancia um 
ataque da parte ao Juiz, que o coloca na posição de réu, não se podendo fundar em 
razões arbitrárias, nem tampouco em motivos extralegais, pois, como matéria de direito 
estrito, ela só se afigura pronunciável, em concreto, ante a ocorrência de uma das 
hipóteses previstas em lei. 
08. Esse incidente processual, em razão da sua gravidade, tem a sua comportabilidade 
condicionada a rígidos pressupostos, destacando-se, dentre eles, a qualidade da pessoa 
que comparece a juízo, opondo, ao sujeito processual visado, o motivo da suspeição. 
09. Isto porque, nos precisos termos do art. 98, Código de Processo Penal, é necessário 
que o argüente detenha a condição de parte, ou, se advogado, que receba dela 
procuração com poderes especiais, não lhe sendo admitido providenciar, ulteriormente, a 
juntado do instrumento de mandato. 
10. O acatado Julio Fabrini Mirabete realçou a imprescindibilidade dessa exigência, 
quando escreveu: 
'A exceção deve ser argüida em petição, assinada pela própria parte. Permite a lei 
também que seja assinada por procurador, desde que tenha poderes especiais para a 
argüição, não sendo sanada a ilegitimidade do excipiente com a juntada posterior do 
mandato. Não se permite, portanto, a argüição por defensor dativo. A exigência decorre 
de que a suspeição é ataque pessoal contra o Juiz, fundado em motivos estritamente 
pessoais, que, muitas vezes, poderá até resvalar nas figuras de crimes contra a honra. 
Não exige a lei, porém, menção de fato que torna o Juiz suspeito na procuração, apesar 
de douta opinião em contrário'. (Cfr. in Processo Penal, ed. Atlas, 1ª ed., São Paulo, 1991, 
p. 204)". 
Com essas considerações, acato a preliminar suscitada pelo ilustre Representante do 
Parquet Federal e não conheço da exceção de suspeição. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 614-CE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Impetrantes: FRANCISCO HERBERT FELÍCIO ARAGÃO, JOÃO GOMES GRANGEIRO, 

JOÃO OTÁVIO MONTEIRO GONDIM 
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Pacientes: OS MESMOS 
Impetrados: PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ E 

DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL 
Advogado: DR. METON CÉSAR DE VASCONCELOS (IMPTES.) 

EMENTA 
Penal. Habeas Corpus. Apropriação de contribuições previdenciárias. Trancamento de 
inquérito policial. Requisição ministerial. 
- Ausência de indicação da autoridade coatora. Inicial que se reporta apenas aos atos 
impetrados. Preliminar de inépcia superada pela prestação de informações por parte do 
Delegado de Polícia e do Procurador da República que requisitou a instauração do 
inquérito. 
- Ilegitimidade passiva ad causam da autoridade policial, que não poderia deixar de 
atender à requisição do MP (CF, art. 129, VI, e LC 75, arts. 9º e 38, IV). Exclusão da 
relação processual. 
- Alegação de ausência de dolo, uma vez que o débito não recolhido teria sido escriturado 
no passivo da empresa. 
- Necessidade de dilação probatória. Incabimento em sede de habeas corpus. 
- Denegação da ordem. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, denegar a ordem, nos termos do relatório e voto, que passam a integrar o 
presente julgamento. 
Recife, 12 de dezembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Francisco Herbert Felício Aragão, João Gomes 
Granjeiro e João Otávio Monteiro Gondim, qualificados na inicial, por advogado 
constituído, impetraram, perante a 2ª Vara Federal-CE, habeas corpus, objetivando o 
trancamento de inquérito policial instaurado para apuração da eventual prática do crime 
previsto no art. 95, "d", § 1º, da Lei nº 8.212/91, em face da empresa de que são sócios 
não haver recolhido aos cofres da Previdência Social importâncias descontadas dos 
salários de seus empregados. 
O MM. Juiz Federal concedeu liminar, determinando ao Delegado de Polícia Federal que 
sustasse "de imediato, o andamento do inquérito policial". Fls.76. 
Nas informações que prestou, a autoridade policial aduziu que o inquérito fora instaurado 
por requisição do Ministério Público. 
Após a manifestação da Procuradoria da República no Estado do Ceará, que opinou pela 
concessão do writ, proferiu o MM. Juiz Federal Substituto decisão em que declarou a 
incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos a este Tribunal, uma vez que 
o inquérito fôra instaurado por requisição ministerial, legitimando o MP a figurar no pólo 
passivo da impetração. 
Distribuídos os autos como HC originário e vindo-me conclusos, determinei a notificação 
do Procurador da República que requisitara o inquérito, para prestar informações, ocasião 
em que sustentou a legalidade do ato impetrado, afirmando que o crime "que se apura no 
Inquérito Policial nº 619/95 (Processo nº 95.0018577-6) chegou ao conhecimento deste 
Procurador Regional da República através da documentação enviada pelo Instituto 
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Nacional do Seguro Social, onde estão demonstradas as irregularidades perpetradas 
pelos pacientes, os quais, inclusive, em seu habeas corpus, não negam os fatos 
ensejadores da instauração do investigatório". Fls. 101. 
Abri vista à douta PRR, que opinou pela denegação da ordem. 
Era o que cabia relatar. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Deve esta eg. Turma decidir, 
preliminarmente, sobre as condições de admissibilidade do remédio heróico. 
O pedido de habeas corpus, como qualquer ação ou recurso, está submetido às 
condições gerais de admissibilidade, dentre as quais a legitimatio ad causam passiva (ver 
Mirabete, 2ª ed, p. 689). A petição do writ, por sua vez, deve conter os requisitos do art. 
654, § 1º, do CPP, que dispõe:  
"§ 1º. A petição de habeas corpus conterá: 
a) o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e o de 
quem exercer a violência, coação ou ameaça;" 
A indicação da autoridade coatora, portanto, constitui requisito indispensável. 
O presente habeas corpus não indicou contra quem foi impetrado, apenas menciona os 
atos coatores - "Portaria do Delegado de Polícia Federal, Edgar Marçal de Barros, e 
documentos que lhe serviram de provocação - docs. 82 a 86" - fls.13. 
Ensina Mirabete que "apresentada a petição ao juiz, pode ele rejeitá-la liminarmente se 
não preenchidos os requisitos extrínsecos previstos pelo artigo 654, bem como se houver 
carência de ação". (In Processo Penal, 2ª Ed., p. 697). 
Por essas razões, entendo que, a rigor, seria o caso de rejeição liminar do writ, por 
inépcia da inicial, ou de se anular a decisão que determinou a remessa dos autos ao 
Tribunal, a fim de que o MM. Juiz Federal adotasse as providências que entendesse 
cabíveis, uma vez que a autoridade que gozaria do foro privilegiado não restou 
objetivamente apontada na inicial. 
No entanto, o próprio Mirabete pondera que a rejeição liminar deve "ser cercada de 
máxima cautela, já que em jogo a liberdade física do paciente, podendo lançar mão o juiz 
do recurso de conceder prazo para que sejam preenchidas as formalidades legais e 
regularizado o pedido. Quando o pedido é dirigido ao Tribunal, aliás, dispõe a lei que, 
faltando qualquer requisito, 'o Presidente mandará preenchê-lo, logo que lhe for 
apresentada a petição' (art. 662, 2ª parte)". (Ob. citada). 
No caso, ainda que a petição não tenha indicado a autoridade coatora, apontou quais ao 
atos impetrados: a portaria do Delegado e os "documentos que lhe serviram de 
provocação", dentre os quais a requisição do Ministério Público. 
Tanto o Delegado de Polícia Federal como o representante do MPF, regularmente 
notificados, prestaram informações, defendendo a legalidade dos atos impetrados. Não 
contestaram a condição de partes impetradas. 
Assumiram, portanto, o pólo passivo da impetração. 
A jurisprudência deste Tribunal, todavia, vem entendendo, em hipóteses como a presente, 
não ser o delegado de polícia parte passiva legítima. Nesse sentido já decidiu esta eg. 
Turma no HC 515-CE, do qual fui Relator: 
"EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Prevaricação. Trancamento de inquérito 
policial. Requisição ministerial. 
Habeas corpus impetrado contra ato do Procurador da República requisitante e do 
Delegado que preside o inquérito. Ilegitimidade passiva ad causam da autoridade policial, 
que não poderia deixar de atender à requisição do MP (CF, art. 129, VI, e LC nº 75, arts. 
9º e 38, IV). 
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Inquérito policial instaurado para a apuração de fatos que, ao entendimento do Procurador 
da República requisitante, configurariam o crime de prevaricação, por não haver o Reitor 
da UFC, ora paciente, atendido à determinação de remessa ao Ministério Público de 
relação de servidores beneficiados com ascensão funcional no âmbito daquela instituição. 
Ausência dos elementos subjetivos do tipo. Requisição que não especificou a finalidade 
do documento, razão pela qual o paciente não teria como saber que o não atendimento 
integral da requisição poderia implicar em infidelidade ao dever de ofício. 
Concessão da ordem". 
(Decisão unân. da 3ª Turma em 09.05.96). 
Em preliminar, excluo o Delegado de Polícia da relação processual. 
Passo ao exame do mérito, considerando como autoridade coatora apenas o Procurador 
da República que requisitou a instauração do inquérito. 
Pretende a impetração o trancamento de um inquérito policial instaurado para apuração 
da eventual prática do crime previsto no art. 95, "d", § 1º, da Lei nº 8.212/91. 
O principal argumento do writ é que inexistiria justa causa para instauração do 
procedimento investigatório, ante a manifesta ausência de dolo específico, tipo subjetivo 
do delito em comento. Isto porque as contribuições descontadas dos empregados teriam 
sido devidamente escrituradas a favor do INSS, no passivo da empresa. 
A jurisprudência deste eg. Tribunal vem entendendo ser imprescindível à caracterização, 
tanto do crime de apropriação indébita como das modalidades equiparadas, no caso, a 
apropriação de contribuições sociais, que o agente tenha agido dolosamente. E mais, que 
o dolo seja específico, ou seja, o agente tenha a intenção de não restituir. 
O simples atraso no recolhimento das contribuições descontadas, sem que haja intenção 
manifesta de não as restituir, não configura o delito. 
Havendo prova robusta de que não houve dolo, como nos casos em que o débito não 
recolhido é escriturado no passivo da empresa, justifica-se o trancamento até mesmo da 
ação penal, ante a manifesta atipicidade da conduta. 
Nesse sentido, já decidiu esta eg. Turma, na ACR nº 1295-SE, da qual fui Relator: 
"EMENTA: Penal. Crime contra a ordem econômica e tributária. Não recolhimento de IPI. 
Ausência de dolo específico. Absolvição. 
Escrituração do débito tributário não recolhido, no passivo da empresa. 
É imprescindível à caracterização do crime previsto no art. 2º, inciso II, da Lei 8.137/90, 
que o agente tenha agido dolosamente. E mais, que o dolo seja específico, ou seja, o 
agente tem a intenção de não restituir". 
No entanto, a comprovação da escrituração do débito não recolhido na contabilidade da 
empresa exigiria a realização de uma perícia contábil, incomportável em sede de habeas 
corpus. 
A princípio, a comprovação da ausência de dolo só seria possivel no curso da ação penal 
ou, ao menos, depois de finda a investigação policial.  
Ressalte-se que tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátrias são pródigas em não 
admitir sequer um exame mais aprofundado da prova no âmbito do habeas corpus. 
Nesse norte, vem decidindo o eg. STF: 
 "Não é possível obter, em Habeas Corpus, a absolvição do paciente, mediante 
aprofundado reexame da prova". 
(HC 57513-3-RJ, DJU de 08.02.80, p. 503). 
"Habeas Corpus para trancar ação penal, por falta de justa causa. Inidoneidade do writ, 
por envolver análise aprofundada da prova". 
(HC 59516-2-SP, DJU de 05.02.82, p. 442). 
"Habeas Corpus. Exame de prova. Crime de uso de documento falso. Descabe solucionar 
no âmbito do Habeas Corpus controvérsia fundada na prova do fato". 
(HC 59497-2-RJ, DJU de 19.02.82, p. 1134). 
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(In Processo Penal, Tourinho Filho, 4º vol., 11ª ed., ano 1989, p. 428). 
Por essas razões, denego a ordem. 
Comunique-se à autoridade impetrada. 
Dê-se ciência ao Delegado de Polícia Federal, excluído da lide, do inteiro teor do presente 
julgamento. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 635-PE  

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Impetrante: DRA. JOSENILDA MARIA DE SOUZA AGUIAR 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA-PE 
Pacientes: JOÃO LUIZ DE LIMA E ADEILTON TAVARES DE LIMA (RÉUS PRESOS)  
 

EMENTA 
Processo Penal. Constitucional. Prisão em flagrante. Prisão preventiva. Despacho 
desmotivado. Excesso de prazo para a conclusão do processo de réu preso. 
Constrangimento ilegal. Concessão da ordem.  
 

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, 
conceder a ordem, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei.  
Recife, 8 de outubro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Trata-se de recurso de habeas corpus 
liberatório impetrado em favor de João Luiz de Lima e Adeilton Tavares de Lima, 
presentemente recolhidos ao presídio Aníbal Bruno, por força de prisão preventiva 
decretada pelo MM. Juiz Federal da 1ª Vara de Pernambuco, após haver negado a 
concessão de liberdade provisória aos pacientes anteriormente presos em razão de auto 
de flagrante. 
A autoridade indigitada coatora prestou informações, através das quais reconhece que há 
excesso de prazo para conclusão da instrução criminal, aduzindo, contudo, que, no caso, 
estaria justificado o retardamento, por isso que decorrente de incidentes processuais não 
imputáveis ao Juiz, mas sim em razão da complexidade do processo, com mais de um 
réu, e da necessidade de expedição de cartas precatórias. 
Instada a se pronunciar, a Procuradoria Regional da República opina pela concessão da 
ordem, com a outorga da liberdade provisória aos pacientes, ao argumento da ausência 
de motivos para a decretação da prisão preventiva. 
É o relatório. 
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VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Os pacientes foram presos e 
autuados em flagrante e depois denunciados, pela prática de crime previsto no art. 289, 
parágrafo 1º, do Código Penal. 
Descreve a denúncia que os acusados viajavam em uma moto, quando foram abordados 
por Policiais Militares, no interior do Município de Flores-PE, conduzindo 12 (doze) 
cédulas falsas de R$ 100,00 (cem reais). Não esclarece, contudo, qual dos dois 
denunciados ou se os dois conduziam a moeda falsa, circunstância que poderá ter 
importância na definição da autoria.  
Em seu interrogatório, o acusado Adeilton Tavares confirma que estava de posse 
daquelas cédulas, adquiridas mediante negócio entabulado com terceiro. O comparsa, 
contudo, nega que estivesse conduzindo a falsa moeda, justificando-se que apenas teria 
dado uma carona ao condutor do dinheiro clandestino. 
De qualquer sorte, a omissão da denúncia não deve ser objeto de análise neste writ, que 
sobreleva como fundamento maior o excesso de prazo na formação da culpa ou na 
conclusão da instrução. 
Com efeito, a prisão dos pacientes se deu em 24.04.96, apresentando o Ministério Público 
denúncia em 14.05.96. Observa-se que, já no seu limiar, o processo registra 
descumprimento dos prazos legais. Não importa aqui perquirir de quem partiu o desleixo. 
O que importa é verificar-se que os prazos processuais não admitem compensação. Uma 
vez excedidos, não se restabelecem, mesmo que se aproveitem outros prazos em 
benefício da celeridade. Uma vez descumprido o prazo para conclusão do ato processual, 
mantido sob custódia provisória o acusado, caracterizado está o constrangimento ilegal. 
Pior ainda, quando não ocorre a compensação e, ao contrário, a contumácia ratifica o 
constrangimento inicial, acumulando-se de ato para ato a perda dos prazos, para 
elastecer ainda mais o excesso. 
Não só a lei processual determina, como a própria Constituição exige o cumprimento dos 
prazos processuais, um direito impostergável do acusado que se encontra respondendo a 
processo provisoriamente preso.  
Entendo inadmissível e injustificável que decorridos 164 (cento e sessenta e quatro) dias 
da prisão dos pacientes, tenham sido realizados até agora apenas os interrogatórios dos 
denunciados. A prisão vem, assim, caracterizando-se como coação ilegal, a teor do art. 
648, II, do CPP, e dos postulados constitucionais das garantias fundamentais. 
De outra parte, ainda que fosse inverificado o gritante excesso para a conclusão da 
instrução criminal, mesmo assim, a prisão dos pacientes estaria a carecer de sustentação 
legal. 
Observe-se que, já por ocasião do pedido de suspensão do flagrante e conseqüente 
concessão de liberdade provisória, ex vi do art. 310, parágrafo único, do CPP, a 
autoridade apontada coatora tanto indeferiu a pretensão dos pacientes, quanto achou por 
bem decretar a sua prisão preventiva, cujo despacho está absolutamente desprovido de 
fundamentação. O MM. Juiz limitou-se a transcrever o texto legal. Ora, se inexistentes os 
motivos ou razões concretas para a decretação da prisão preventiva, o que vem a ser o 
caso, do contrário teriam sido apontados pela autoridade em seu despacho, determina a 
lei que se aplique o disposto no art. 310, parágrafo único, da Lei Processual, para se 
conceder ao réu a liberdade provisória, mediante comparecimento a todos os atos do 
processo, sob pena de revogação.  
Também pensa assim a Procuradoria Regional da República, que em bem lançado 
parecer opina pela concessão da ordem, para que nesta instância seja concedida a 
liberdade provisória dos pacientes. 
Entendo, porém, como já analisado, que está havendo constrangimento ilegal à liberdade 
dos pacientes por força do atraso na conclusão do processo. Este tem sido o 
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entendimento pacífico da jurisprudência pátria, notadamente quando a defesa não tem 
contribuído com os atos que acarretam a demora. 
À colação decisão do egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região sobre a matéria, 
cuja ementa ficou assim redigida, verbis:  
"1 - Caracterizado o excesso de prazo, no que tange ao lapso temporal permitido em lei 
para que o indiciado permanecesse preso sem a formalização da acusação, resulta 
evidenciado o constrangimento ilegal, conforme deflui do inciso II do artigo 648 do Código 
de Processo Penal, sendo assim correta a decisão do Juízo a quo que concedeu habeas 
corpus de oficio, ainda mais porque não estavam presentes os requisitos ensejadores da 
decretação da prisão preventiva.  
2 - Recurso a que se nega provimento. Relator: Juiz 322 - Juíza Suzana Camargo". 
Por essas razões, concedo a ordem para relaxar o auto de flagrante e revogar a prisão 
preventiva dos pacientes, sem prejuízo do prosseguimento do feito e, nos termos do art. 
647 do CPP e art. 5º, LXV, da Constituição Federal, determinar a expedição do 
competente alvará de soltura aos pacientes, se por outras razões não estiverem presos. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 52.757-PE 

Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Impetrante: RADILSON VIANA DO NASCIMENTO 
Impetrados: JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SJ/PE E OUTRO 
Advogado: DR. CARLOS ALBERTO DA SILVA (IMPTE.) 
 

EMENTA 
Administrativo. Processual Civil. Servidor público. Remoção por razões de saúde. 
1. A remoção de servidor público, por razões de saúde, somente há de ocorrer se e como 
atestado por junta médica oficial da União, após exame requerido pelo servidor para esse 
fim. 
2. Laudo de junta médica oficial que menciona a existência, na localidade para a qual 
pretende o servidor ser removido, de melhores condições de trabalho. 
3. Inexistência de prova de que a remoção seja recomendável para o restabelecimento da 
higidez do servidor. 
4. Impossibilidade de dilação probatória na via processual escolhida. 
5. Denegação da segurança. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas, decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, à 
unanimidade, denegar a segurança, 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, 15 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 
 

RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Segundo o impetrante: (a) sob amparo do 
disposto no artigo 36 da Lei nº 8.112, de 1990, requereu, em 18.10.95, remoção da Seção 
Judiciária Federal de Pernambuco para a da Paraíba; (b) em 21.11.95, foi cientificado do 
indeferimento da pretensão; (c) na lei referida, não se estabeleceu como condição a ser 
satisfeita para o deferimento da pretensão a anuência dos Diretores do Foro das Seções 
Judiciárias envolvidas (Pernambuco e Paraíba); (d) os atos denegatórios do pedido estão 
a prejudicar-lhe o estado de saúde e a situação de sua própria família. 
Por isso requer seja concedida, liminarmente e com despesas de remoção às expensas 
do próprio impetrante, a remoção pretendida. 
O eminente Juiz Nereu Santos, no exercício da Presidência do Tribunal, indeferiu o 
pedido liminar. 
As informações ofertadas pelos Diretores do Foro da Paraíba e de Pernambuco demoram 
às fls. 21 e 19. 
O opinativo do Parquet é no sentido da denegação da segurança.  
Dispensada a inclusão em pauta (Emenda Regimental nº 11, de 1994). 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Motivam o pedido de remoção do 
impetrante, de Recife (PE) para João Pessoa (PB), razões de saúde, tal como refere o 
parágrafo único do artigo 36 da Lei nº 8.112, de 1990. 
Quando assim ocorre, tal motivo "...há de ser reconhecido apenas se e como atestado por 
junta médica oficial da União, após exame requerido pelo servidor para esse fim" (Rigolin, 
Ivan Barbosa - Comentários ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis, 2ª 
ed. p. 92, Saraiva, São Paulo, 1993. 
Repousa às fls. 6 dos autos avaliação pela junta médica do próprio Tribunal da 5ª Região; 
nesse documento, fez-se averbar: 
"Paciente com diagnóstico de 298.017 CID, sendo acompanhado por médico 
especializado e já visto por vários meses pela psiquiatria da Junta Médica. No momento, 
o médico assistente refere 'que o mesmo encontra-se apto para reassumir suas funções; 
entretanto, as suas condições clínicas desaconselham que o mesmo trabalhe armado, 
como segurança da repartição'; por outro lado, em razão de condições de trabalho 
inadequadas ao seu tratamento, indica-se sua transferência para o Estado da Paraíba, 
onde, segundo o paciente, tem melhores condições de trabalho, implicando a remoção 
em mudança de função. Todavia, fica explícito que seu tratamento continuará em Recife, 
com acompanhamento ambulatorial" (ipsis verbis). 
O impetrante é Auxiliar Judiciário (ele próprio é que o afirma - ver fls. 2 da petição inicial). 
Data vênia, os cometimentos próprios do Auxiliar Judiciário não exigem, nem mesmo 
recomendam, que o servidor porte arma. 
Por outro lado, a segurança das instalações ocupadas pela Justiça da União é confiada 
aos Agentes de Segurança Judiciária. Estes servidores sim, é que necessitam de portar 
armas para realizar satisfatoriamente o múnus de suas respectivas alçadas. 
Retorno ao exame do pronunciamento da junta médica e concluo que o que se acha ali 
registrado não aponta a remoção como recomendável à saúde do impetrante. 
O que se afirma naquele documento, com base em argumentação do próprio impetrante, 
é que em João Pessoa existiriam "...melhores condições de trabalho". 
Disso não se pode inferir que a remoção se acha recomendada para a melhoria da saúde 
do impetrante. 
Ora, quando a lei admite a remoção por razões de saúde, penso que a interpretação que 
se há de conferir a essa disposição legal não será outra senão a de que o local para onde 
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deva ocorrer a remoção há de reunir condições ambientais de tal sorte favoráveis, que a 
higidez do servidor em tudo disso haverá de se beneficiar, restaurando-se por inteiro. 
Ao meu sentir, o que se pode ter por demonstrado, a partir do documento de fls. 6, é que 
o local para onde o impetrante pretende ser removido ostenta melhores condições de 
trabalho. 
Se essas condições - não há menção a respeito de quais sejam - acaso não existam no 
local onde o impetrante presta serviço, o correto será proporcionar-lhe, se o caso for, o 
que necessário se fizer a tal respeito, ou até mesmo (falo em tese) de uma readaptação 
de função, tal como se menciona no lúcido opinativo de fls. 26/28. 
Sustentar, entretanto, que o opinativo da junta médica recomenda a remoção "por razões 
de saúde", de sorte a que se possa ter isso por satisfatoriamente comprovado, se me 
afigura demasia. 
Registro, ainda, que a manifestação do Diretor do Foro da Paraíba, no concernente à 
pretendida remoção do impetrante para João Pessoa, noticia que o comportamento 
funcional e pessoal do servidor desestimula a que se o acolha naquela Seção Judiciária. 
Em sede de mandado de segurança, a prova há de ser líquida e certa; e não há espaço, 
por outro lado, para dilação probatória. 
É certo que o documento de fls. 6 cogita da remoção face à existência de melhores 
condições de trabalho para o impetrante em João Pessoa. 
Mas não se provou que o pretendido deslocamento concorra de alguma sorte para a 
pronta e integral restauração da saúde do impetrante; e, data vênia, já não há mais 
espaço, ao menos neste processado, para que tal prova venha de ser produzida. 
Isto posto e atento ao mais constante dos autos, denego a segurança requerida. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 52.820-PE 

Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Impetrante: SÉRGIO FERNANDES DE OLIVEIRA 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA-PE 
Lit Pass: UNIÃO FEDERAL E SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL EM 

PERNAMBUCO 
Advogado: DR. MÚCIO ANGEIRAS PENA (IMPTE.) 
 

EMENTA 
Constitucional e Administrativo. Exercício da função de Despachante Aduaneiro. Direito 
adquirido. Impossibilidade de afastamento do trabalho por força de decreto posterior ao 
ingresso e exercício funcional. 
1. O recadastramento funcional não pode ser confundido com a investidura na função, 
principalmente em relação a quem já a vinha exercendo há vários anos. 
2. A garantia constitucional do respeito ao direito adquirido se sobrepõe às exigências 
administrativas, máxime quando estas tiverem sido fixadas em momento posterior à 
incorporação do direito ao patrimônio jurídico do indivíduo. 
3. Segurança concedida, em parte, para manter a liminar outorgada em favor do 
impetrante, até que se decida, pelo mérito, o writ em tramitação no Juízo monocrático. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, entre as partes acima identificadas, 
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decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, conceder 
parcialmente a segurança, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 22 de maio de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Sérgio Fernando de Oliveira, despachante, 
impetrou mandado de segurança contra ato imputado ao Meritíssimo Juiz Federal da 
Primeira Vara de Pernambuco, que denegou medida liminar em que se requeria ordem 
para que o impetrante voltasse a exercer o mister de Despachante Aduaneiro, tal como o 
fazia, antes do abusivo ato de afastamento, imputado ao Superintendente da Receita 
Federal em Pernambuco. 
Diz que a impetração no Juízo do Primeiro Grau decorreu da série de indeferimentos dos 
seus pleitos administrativos perante vários órgãos da Receita Federal, pleitos esses que 
objetivavam sua inscrição, a destempo, no Registro de Despachantes Aduaneiros. 
Esclarece que foi aprovado em concurso público, no ano de 1963, e, nesse mesmo ano, 
foi nomeado para exercer a função de Ajudante de Despachante (v. fls. 39 e 45), tendo 
sido habilitado como Despachante Aduaneiro no ano de 1980 (f. 40), e, desde essa 
época, vem, ininterruptamente, exercendo suas funções. 
Adveio o Decreto nº 646, de 1992, dispondo sobre a forma de investidura nas funções de 
Despachante Aduaneiro e Ajudante de Despachante, dentre outras providências. 
Estabeleceu-se, nesse ato normativo, o estabelecimento, em cada Região Fiscal, do 
registro das funções sobre as quais dispôs o próprio Decreto, e no art. 45, § 2º, fixou-se o 
prazo de sessenta dias para a inscrição no registro criado. 
Nessa mesma época, a Secretaria da Receita Federal convocou os interessados para a 
inscrição no Sistema Integrado de Comércio Exterior -SISCOMEX, e o impetrante supôs 
que essa inscrição no Sistema funcionaria como seu recadastramento. 
Só descobriu o equívoco depois de perder o prazo inicial dado pelo Decreto, e da 
posterior prorrogação. Tentativas posteriores de inscrição resultaram baldadas, 
recebendo negativas, até mesmo do Secretário da Receita Federal. 
Alegou-se, ainda, mal ferimento a direito adquirido, citou-se doutrina, acostaram-se 
precedentes e documentos e pediu-se, liminarmente, o pronto retorno ao trabalho. Pediu-
se, a final, que fosse determinado o registro e reconhecida a habilitação para o 
desempenho do cargo. 
A liminar (fls. 47/48) acha-se assim fundamentada: 
"Não guarda proporção a inércia aqui demonstrada por parte do ora impetrante e a 
penalização que lhe foi imposta, vez que nos termos do art. 30 do citado Decreto, que 
prescreve as hipóteses para a perda do credenciamento do Despachante, em nenhuma 
delas se enquadra a hipótese de que se trata, pelo fato de inexistir qualquer indício que 
comprometa a idoneidade do ora impetrante. 
Por todo o exposto, defiro o pedido de liminar para reformar a decisão monocrática e 
autorizar o retorno imediato do ora impetrante às funções de Despachante Aduaneiro, 
mediante apresentação da documentação necessária à inscrição, que consta do art. 47 
do Decreto nº 646/92. 
Cite-se a União Federal, como litisconsorte necessária. Prestadas as informações ou 
decorrido o seu prazo, dê-se vista ao representante do Ministério Público Federal". 
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Nas "informações", o titular do Juízo impetrado (fls. 57) confirmou a negativa de liminar, 
esclarecendo ter sido da lavra da MM. Juíza substituta o ato impugnado. Fez-se resenha 
do andamento do feito naquele Juízo. 
Já o Superintendente Regional da Receita Federal - 4ª Região sustentou, em síntese, o 
ato atacado. É, no que interessa, o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Anoto, preliminarmente, que o 
impetrante distribuiu a presente ação oito dias após o indeferimento da liminar requestada 
perante o Juízo impetrado. 
Ressaem induvidosos, ao meu sentir, o interesse jurídico, a legitimidade para provocar o 
Juízo através da ação mandamental e a tempestividade da impetração. Há, por outro 
lado, a prova preconstituída de malferimento de direito líquido e certo alegado. 
Estou em que a ação merece ser conhecida e parcialmente provida. Isso porque já existe 
outro mandamus em curso no Primeiro Grau da jurisdição. Por isso entendo que nesta 
ação o provimento jurisdicional há de circunscrever-se, apenas, à questão correlacionada 
ao retorno imediato do impetrante ao trabalho, o que já foi obtido mediante a concessão 
de liminar. 
O tópico relativo à habilitação deve ser decidido no Juízo impetrado, para não haver 
supressão de instância. 
O impetrante provou o seu ingresso na função de Ajudante de Despachante, no ano de 
1963, e a sua habilitação como Despachante Aduaneiro, desde 1980. Logo, as 
disposições do Decreto nº 646, de 09 de setembro de 1992, somente poderiam incidir, 
ditando as regras para a investidura nessa função, no tocante àqueles que se habilitaram 
a essa atividade após a vigência do citado diploma legal. 
Tem, ressalvado entendimento divergente, caso exista, o direito adquirido segundo a 
legislação de regência, em vigor na época em que foi habilitado (tempus regit actum - 
nunca é demais relembrar a vetusta parêmia). 
De conseguinte, não poderia ser preterido em seu direito de exercer a função na qual foi 
investido. 
Penso, por sinal, que a regular investidura nas funções até então exercidas não pode ser 
preterida por disposições  merameramente regulamentares, posicionadas em patamar 
de inferior destaque na escala da hierarquia das leis. 
O prolongado lapso de contínuo trabalho prestado pelo impetrante, como Despachante 
Aduaneiro, autorizava-o a entender que o seu recadastramento seria automático. 
Afigura-se-me razoável que as Coordenadorias do Sistema de Controle Aduaneiro não 
conheçam as pessoas que estejam a exercer clandestinamente a função; mas não podem 
desconhecer, data vênia, as que se achem regularmente habilitadas. 
Daí o equívoco do impetrante em imaginar que o seu cadastramento no SISCOMEX 
equivaleria ao registro reclamado pelo Decreto 646, de 1992. 
O impetrante, ao meu sentir, teve desrespeitado o seu direito adquirido. 
A teor do que preceitua o § 2º do art. 6º da Lei de Introdução ao Código Civil: 
"Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa 
exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo, ou condição 
preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem". 
Não me parece, pois, admissível que alguém seja privado de seu direito ao trabalho 
unicamente porque não se registrou, para exercer uma função que já vinha exercendo há 
muitos anos. Isso é tanto mais verdadeiro quanto mais se tenha em conta o ato de que 
essa exigência de registro é posterior à investidura e ao próprio e prolongado exercício do 
múnus. 
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Ao meu sentir, foram vários os princípios constitucionais malferidos pelo Decreto 646, de 
1992; dentre eles, arrolo: 
 
a) o da reserva legal - CF, art. 5º, II - (somente a lei pode desconstituir uma situação 
jurídica estabelecida por lei anterior); 
b) o da liberdade de trabalho - CF, art. 5º, XIII - (o impetrante atendeu às exigências de 
qualificação profissional exigidas na época de seu ingresso); 
c) o da segurança jurídica, no qual se encarta o respeito ao direito adquirido - CF, art. 5º, 
XXXVI. 
Há de entender-se o Decreto nº 646/92 apenas como uma alternativa legal para 
regularizar a situação de quem vinha exercendo as funções de Ajudante de Despachante 
e de Despachante Aduaneiro há mais de dois anos (ver o art. 45, IV). 
Tal ato normativo, entretanto, jamais poderá servir como instrumento de desconstituição 
de situações já estabelecidas por lei. Afinal, a regra de interpretação das normas jurídicas 
deve ser aquela preconizada no art. 5º da Lei de Introdução ao Código Civil (convém que 
se reproduza o cânone, para melhor acompanhamento do raciocínio): 
"Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do 
bem comum". 
Penso que desatende à consecução do "bem comum" privar-se do exercício de sua 
profissão uma pessoa que a exerce legalmente, há um período considerável de tempo, 
somente pela falta de recadastramento, máxime quando o decreto do qual decorreu a 
cessação dessa atividade admitia, até mesmo, a reabilitação de quem foi descredenciado 
(v. art. 36). 
Os requisitos autorizatórios da concessão da medida liminar postulada e concedida estão, 
data vênia de entendimento adverso, indiscutivelmente presentes. 
Ante o exposto, voto pela concessão parcial da segurança, para o fim de confirmar a 
medida liminar outorgada em favor do impetrante, até o final julgamento do mandado de 
segurança distribuído à 1ª Vara da Justiça Federal deste Estado, a quem tocará a 
atribuição de decidir acerca do restante do pedido. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 55.764-CE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Impetrantes: DRS. ALFREDO ANTÔNIO NOGUEIRA VALENTE E  OUTROS  
Impetrado: PRESIDENTE DO TRF-5ª REGIÃO 
Advogados: DRS. ALFREDO VALENTE E OUTROS  
 

EMENTA 
Processual Civil. Mandado de Segurança. Precatório. Advogado. Mandato com poderes 
especiais. 
- Se os impetrantes possuem poderes expressos para receber e dar quitação, constantes 
dos instrumentos procuratórios regularmente outorgados, na forma do art. 38 do CPC, 
não podem sofrer restrições ao tentar exercitá-los, salvo motivo relevante, podendo, nos 
débitos judiciais liquidados mediante precatório, receber diretamente os valores devidos 
aos seus clientes. 
- O § 4º do art. 22 da Lei 8.906/94 permite a dedução dos honorários contratuais, para 
pagamento direto ao advogado, desde que o contrato seja anexado aos autos antes de 
integralmente cumprido o precatório. 
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- A Instrução Normativa do Tribunal reguladora do procedimento do pagamento de 
precatório, mediante depósito direto na conta do credor, não se aplica aos casos em que 
o advogado pretende executar os poderes de receber e dar quitação. 
- Hipótese de incidência do Imposto de Renda configurada.  
- Concessão parcial da segurança, nos termos do primeiro pedido alternativo formulado, 
para determinar o pagamento dos precatórios diretamente aos impetrantes. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, conceder 
em parte a segurança, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o 
presente julgamento. 
Recife, 18 de setembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Os advogados Alfredo Antônio Nogueira Valente, 
Raimundo Nonato Viana, Elida Parente Guimarães Rebouças e Hélder Lima de Lucena, 
qualificados na inicial, impetram mandado de segurança contra atos proferidos pelo 
eminente Presidente deste Tribunal, nos precatórios nºs 12.342-CE, 12.343-CE, 12.350-
CE, 12.351-CE, 12.352-CE, 12.353-CE, 12.354-CE, 12.355-CE, 12.356-CE e 12.357-CE, 
que indeferiram a pretensão de, munidos com procurações com poderes expressos para 
receber e dar quitação, ser feito aos impetrantes o pagamento da parte referente aos 
honorários advocatícios, contratuais e sentenciais, inserida nos mencionados precatórios. 
Entendem que, tratando-se de ato de natureza administrativa, cabível ação mandamental 
para reparação, fundamentando-se nos artigos 38 do CPC e 22 da Lei nº 8.906/94, que 
entendem ofendidos pelas decisões vergastadas. 
Sustentam que, em havendo o pagamento direto dos valores integrais dos precatórios aos 
seus constituintes, restariam prejudicados em seus direitos. 
Pedem liminar para que lhes seja assegurado o direito de levantarem diretamente as 
importâncias destinadas aos seus clientes ou, alternativamente, deduzida a importância 
de 20% (vinte por cento) dos honorários contratados, antes da realização do depósito em 
conta individualizada de cada um dos credores, ou, ainda, seja mantida reserva os 
valores correspondentes ao mesmo percentual sobre o total bruto de cada credor até o 
julgamento da segurança, além da determinação de que o cálculo do imposto de renda na 
fonte dos autores seja feito sobre 80% dos valores e dos impetrantes sobre 20%. 
Após determinar a instrução do processo com cópias dos precatórios, concedi a liminar 
apenas para que fossem suspensos os pagamentos até o julgamento da presente ação. 
Regularmente notificado, o MM. Juiz Presidente prestou as seguintes informações: 
"A Instrução Normativa nº 51-06/95, que rege a sistemática dos precatórios neste 
Tribunal, estabelece a abertura de contas de poupança em nome dos autores das ações, 
quanto à sua sucumbência determinada na sentença, aliás, critério já utilizado nos termos 
da Instrução Normativa anterior. 
A praxe administrativa caminhou neste sentido em busca da celeridade dos pagamentos. 
A partir da transferência de verba dos devedores ao Tribunal, procede-se ao imediato 
repasse à agência da CEF, com as listagens dos credores e seus respectivos valores, de 
modo a permitir, incontinenti, a abertura das contas de poupança.  
O advogado que tenha firmado contrato de honorários e pretende lhe seja paga 
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diretamente a verba, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, deve juntar 
aos autos o referido ajuste antes de expedir-se o mandado de levantamento ou 
precatório. 
Reza o § 4º, art. 22, da Lei nº 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a 
Ordem dos Advogados do Brasil, verbis: 
'§ 4º - Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-
se o mandado de levantamento ou precatório, o Juiz deve determinar que lhe sejam 
pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este 
provar que já os pagou'. 
Como se vê, é de evidência solar que a expressão mandado de levantamento no 
dispositivo legal refere-se àquelas hipóteses em que não há necessidade da expedição de 
precatório para satisfação do direito do credor. É o caso, por exemplo, dos créditos de 
natureza previdenciária que não ultrapassem o limite preconizado no art. 128 da Lei nº 
8.213/91. 
Assim, aqueles causídicos que tenham interesse no pagamento direto de seus 
honorórios, devem providenciar a juntada do contrato quando da apresentação da 
memória discriminada e atualizada dos cálculos na Vara de origem, portanto, antes da 
expedição do precatório. 
Cuida-se, portanto, não de interpretação restritiva da norma legal, mas sim de 
regulamentação tendente a viabilizar os pagamentos dos créditos advindos de decisão 
judicial, já por demais demorada face à necessidade de inclusão dos valores nos 
respectivos orçamentos". 
O MPF opinou pela concessão da segurança, com a ressalva "de que os valores 
reservados sejam correspondentes aos celebrados em cada contrato, visto que nem 
todos foram acordados em 20% (vinte por cento)". ( Fls. 1878). 
Era o que cabia relatar. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Pedem os impetrantes para que seja 
reconhecido, incontinenti, o direito de levantarem diretamente todas as contas 
individualizadas de seus clientes, ante a prova de procuração com poderes especiais para 
receber e dar quitação. 
Dispõe o art. 38 do CPC: 
"Art. 38. A procuração geral para o foro, conferida por instrumento público, ou particular 
assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, salvo para 
receber citação inicial, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, 
renunciar ao direito sobre que se funda a ação, receber, dar quitação e firmar 
compromisso". 
Com efeito, tendo os impetrantes poderes expressos para receber e dar quitação, 
constantes dos instrumentos procuratórios que lhes outorgaram os seus constituintes, na 
forma do art. 38 do CPC, não podem sofrer restrições ao tentar exercitá-los, salvo motivo 
relevante.  
Entendo que a Instrução Normativa do Tribunal, reguladora do procedimento do 
pagamento de precatório, não pode ser alçada a plano valorativo superior ao da lei. 
Nesse sentido, há decisões, inclusive do eg. STJ, como enfatiza Theotonio Negrão em 
anotações ao referido dispositivo legal: 
"O advogado legalmente constituído, com poderes na procuração para receber e dar 
quitação, tem direito inviolável à expedição de alvará em seu nome, a fim de levantar 
depósitos judiciais e extrajudiciais (RSTJ 53/413 e STJ-RJ 195/55). O voto do Relator 
invoca os arts. 934, 1.288 e 1.295, § 1º do CC, 36 e 38 do CPC, e 70, § 5º, da Lei nº 
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4.215/63. 
É ilegal a portaria judicial determinando que o pagamento seja feito à parte e não ao seu 
advogado, se a procuração deste expressamente lhe conferir poderes para receber e dar 
quitação (RTRF-3ª Região 5/219)". 
Examino também o outro pedido de que seja "procedida à dedução dos honorários 
contratados de 20% sobre o total da conta dos credores, antes de qualquer providência 
de depósito em conta individualizada dos valores de cada credor" (fls. 11), nos termos do 
que dispõe o § 4º do art. 22 da Lei nº 8.906/94: 
"Art. 22 - (...) 
§ 4º - Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-
se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos 
diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar 
que já os pagou". 
Os atos impetrados praticados pelo MM. Juiz Presidente partem do pressuposto de que o 
referido dispositivo legal só permite a dedução dos honorários contratuais quando o 
causídico fizer juntar aos autos o contrato firmado com o cliente, antes da expedição do 
precatório, ou seja, até o momento da apresentação da memória discriminada e 
atualizada dos cálculos, na Vara de origem. Isto porque, no entendimento de S. Exa. "a 
expressão mandado de levantamento no dispositivo legal refere-se àquelas hipóteses em 
que não há necessidade da expedição de precatório para satisfação do direito do credor. 
É o caso, por exemplo, dos créditos de natureza previdenciária que não ultrapassem o 
limite preconizado no art. 128 da Lei nº 8.213/91". (Fls. 1867). 
Tenho, no entanto, entendimento diverso. 
Reconheço que a praxe administrativa, procurando atribuir maior celeridade aos 
pagamentos, vem sendo a de repassar diretamente à agência da CEF os valores 
constantes dos precatórios, permitindo a abertura imediata das contas de poupança em 
nome dos credores, independentemente de alvará de levantamento. Nesse sentido, foi 
editada a IN nº 51-06/95. 
Todavia, entendo que a Instrução Normativa do Tribunal, reguladora do procedimento do 
pagamento de precatório, não se aplica aos casos em que o advogado pretende executar 
os poderes de receber e dar quitação. 
O procedimento administrativo adotado pelo Tribunal, com todo respeito, estabelece 
restrição não prevista na lei. 
O § 4º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 veio a substituir o disposto no art. 99 do antigo 
Estatuto da OAB (Lei nº 4.215/63), que, com mais clareza, dispunha: 
"Se o advogado ou o provisionado fizer juntar aos autos, até antes de cumprir-se o 
mandado de levantamento ou precatório, o seu contrato de honorários, o juiz determinará 
lhe sejam estes pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo 
constituinte, salvo se este provar que já pagou". 
Em sua excelente monografia, o Desembargador Yussef Said Cahali sintetiza a questão à 
luz do regime anterior: 
"a) a sentença condena o vencido a pagar ao vencedor os honorários do advogado deste 
(art. 20 do CPC); 
b) depois da sentença, e até antes de cumprir-se o mandado de levantamento ou 
precatório, se o advogado do vencedor fizer juntar aos autos o seu contrato de 
honorários, o juiz determinará lhe sejam estes pagos diretamente, por dedução da quantia 
a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou (art. 99, caput, do 
Estatudo da Ordem); 
c) depois da sentença, fixando esta os honorários da condenação, tem o advogado o 
direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o 
precatório, quando este for necessário, seja expedido em seu favor (art. 99, § 1º, do 
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Estatudo da Ordem); e 
d) antes ou depois da sentença, qualquer acordo feito pelo cliente com a parte contrária, 
sem aquiescência do advogado, não prejudica o direito deste aos honorários, quer os 
convencionais, quer os concedidos pela sentença". 
(In Honorários Advocatícios, RT, 2ª ed., p. 428). 
É evidente que o espírito do novo EOAB não foi o de restringir um direito que já era 
anteriormente assegurado ao advogado. Quando o § 4º do art. 22 da Lei 8.906 menciona 
"alvará de levantamento" não pretendeu restringir-se às hipóteses de pagamento direto, 
mesmo porque o pagamento dos precatários sempre se ultima com a expedição de alvará 
ou de mandado de levantamento. 
Entendo, portanto, que enquanto não for cumprido integralmente o precatório, poderiam 
os honorários contratuais ser deduzidos. 
Se, no entanto, for acolhido o primeiro pedido, não haverá necessidade de deferir-se este. 
Os impetrantes requerem, ainda, que, em qualquer hipótese, seja determinado que "a 
base de cálculo do imposto de renda não exceda de 80% da conta de cada autor, 
cabendo aos impetrantes sofrerem à sua vez o desconto do imposto de renda sobre os 
20% dos honorários contratados e deduzidos" - fls. 11. 
No tocante aos honorários sucumbenciais, sigo a corrente jurisprudencial que entende 
tratar-se de direito autônomo do advogado, devendo ser pagos diretamente ao causídico 
pelo vencido. Estabelecem-se, portanto, duas relações jurídicas: uma entre vencido e 
vencedor, outra entre vencido e advogado do vencedor. Tanto que o advogado pode, 
autonomamente, executar o vencido quanto aos honorários. Nessa hipótese, da base de 
cálculo do IR devido pelos vencedores não poderia constar o montante dos honorários 
devidos ao advogado pelo vencido. 
No entanto, em se tratando de honorários contratuais, a hipótese é diversa. Aqui quem é 
o devedor dos honorários é o cliente e não o vencido. O direito do advogado é derivado 
do contrato. São também duas relações jurídicas, só que, uma entre vencido e vencedor, 
a outra entre o vencedor e seu advogado. O IR incidirá sobre o montante recebido pelo 
vencedor, já que o valor relativo aos honorários contratuais, ao contrário dos 
sucumbenciais, segundo o entendimento que perfilho, integra o patrimônio do litigante, 
implicando em aquisição de renda, caracterizando, portanto, hipótese de incidência do 
tributo (nos honorários sucumbenciais não haveria, quanto a eles, aquisição de renda pelo 
vencedor). Da relação contratual, estabelecida entre cliente e advogado, desde que 
implique em aquisição patrimonial pelo causídico, também poderá decorrer a hipótese de 
incidência do IR. 
Sempre que o juiz se depara com a questão de contrato de honorários advocatícios, 
preocupa-se com o aspecto ético da matéria. 
O direito rejeita o pacto da quota-litis (a associação do advogado com o cliente). 
Mas, se o contrato obedece aos limites percentuais comuns, se o constituinte nada 
reclama, quanto aos limites remuneratórios, ou quanto ao serviço prestado, entendo que o 
Judiciário o deva ter como firme e valioso. O mandato judicial mais se aproxima do direito 
público pela natureza de uma "operação de serviço público", mas o contrato de honorários 
insere-se no âmbito do direito civil, pelo que a intromissão neste último, pelo Judiciário, 
deve ser com reservas e em situações excepcionais. 
Por essas razões, o meu voto é no sentido de que seja concedida parcialmente a 
segurança, nos termos da primeira alternativa formulada, para determinar o pagamento 
dos precatórios diretamente aos impetrantes. 
É como voto.  
 

RECURSO CRIMINAL Nº 75-PB 
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Relator: O SR. JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO 
Recorrente: JUSTIÇA PÚBLICA  
Recorridos: MARIA DO LIVRAMENTO BATISTA E OUTRAS, JOSILDA FINIZOLA DA 

COSTA E REJANE SERRÃO DA SILVA 
Advogados: DRS. WALTERLUZIA M.E. BRANDÃO MENDES, CÂNDIDO ARTUR MATOS 

DE SOUZA E BORIS TRINDADE E OUTRO (RECDOS.) 
 

EMENTA 
Processual Penal. Imodificação da competência ratione materiae em razão de alteração 
normativa posterior à data da ocorrência delictiva. Precedente do colendo STJ.  
1. A Carta Magna vigente estabelece no seu art. 109, V, competir à Justiça Federal o 
julgamento de crimes previstos em tratados ou convenções internacionais, como o tráfico 
de crianças para o exterior; porém, se o crime é cometido antes da aprovação da 
Convenção sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.710, de 21.11.90, DOU 22.11.90, p. 
22.256), continua da competência da Justiça Estadual o seu julgamento, pois a alteração 
normativa post factum não afeta a definição do Juiz Natural do feito, dada pelas regras 
legais eo tempore. 
2. "Ocorrendo o aperfeiçoamento do ilícito anteriormente à lei que modifica a 
competência, em razão da matéria, o forum competente regula-se pela normatividade em 
vigor à época do ilícito". (STJ, RHC 2.414-1, Rel. Min. Pedro Acioli, RT 710/338)  
3. Recurso improvido. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento ao 
recurso, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 17 de outubro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO: Cuida-se de ação penal promovida em 
agosto de 1988, pelo Ministério Público Federal no Estado da Paraíba, perante a Justiça 
Federal naquele Estado, contra diversas pessoas, imputando a umas o delito do art. 133, 
abandono de incapaz, e a outras, o do art. 245, entrega de filho menor a pessoa inidônea, 
tudo relacionado ao tráfico internacional de crianças, o que afetaria os serviços da polícia 
federal, sendo, portanto, tais crimes da competência da Justiça Federal (fls. 11/19). 
O Tribunal Federal de Recursos, apreciando habeas corpus impetrado pela defesa, 
considerou incompetente a Justiça Federal (fls. 463/471). 
A ação passou, então, a ser processada perante a Justiça do Estado, a partir da denúncia 
então ofertada pelo Ministério Público do Estado da Paraíba (fls. 4/10). 
Em abril de 1992, a Juíza de Direito que presidia o feito, invocando decisão deste TRF da 
5ª Região, proferida na Ação Penal nº 00.4757.0, declinou de sua competência para a 
Justiça Federal, por lhe parecer que os delitos imputados às acusadas são relacionados à 
transferência ilegal de crianças para o exterior, e que, com a aprovação da Convenção 
sobre os Direitos da Criança, pelo Decreto nº 28/90, a competência para o processo e 
julgamento respectivos é da Justiça Federal (fls. 654, 655). 
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Em 14 de abril de 1992, os autos foram remetidos à 3ª Vara da Justiça Federal da 
Paraíba (fls. 672). Não encontrei nos autos a data de recebimento dos mesmos na Justiça 
Federal, mas a certidão de conferência das folhas dos autos é do dia 30 de setembro de 
1992 (fls. 911). 
Em 24 de março de 1993, o Juiz Federal da 2ª Vara na Paraíba determinou a devolução 
dos autos à Justiça Estadual, invocando a pré-falada decisão do TFR (fls. 912). 
O Ministério Público Federal pediu reconsideração daquele despacho, sustentando que, 
em face do direito superveniente, não se poderia falar de coisa julgada, e pediu que, na 
hipótese de manter o Juiz Federal o seu entendimento, remetesse os autos ao Superior 
Tribunal de Justiça, para dirimir o conflito negativo de competência, que estava a suscitar 
desde logo (fls. 915/917). 
O Juiz Federal manteve o despacho anterior, e disse não caber renovação de conflito de 
competência, já dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 918). 
Com a razões de fls. 922/928, o Ministério Público Federal recorreu, pedindo a este 
Tribunal que reconheça a competência da Justiça Federal e determine o prosseguimento 
do feito. 
O Ministério Público Federal, em atuação perante este Tribunal, opinou pelo provimento 
do recurso, para que se submeta o conflito de competência ao egrégio Superior Tribunal 
de Justiça. 
É o relatório. 
À revisão. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO (Relator): 
1. Não existe, no presente caso, conflito de competência entre a Justiça do Estado da 
Paraíba e a Justiça Federal naquela circunscrição, porque o Tribunal Federal de Recursos 
já assentara, em sede de habeas corpus (fls. 470), ser da douta Justiça Paraibana a 
competência para julgar o feito. 
2. A modificação ratione materiae para o julgamento da lide penal, efetivada post factum e 
igualmente depois dessa decisão do extinto TFR, não afeta a competência de julgamento 
determinada pelas leis vigorantes na época do ilícito, como já decidiu o colendo STJ: 
"Ocorrendo o aperfeiçoamento do ilícito anteriormente à lei que modifica a competência, 
em razão da matéria, o forum competente regula-se pela normatividade em vigor à época 
do ilícito". (STJ, RHC 2.414-1, Rel. Min. Pedro Acioli, RT 710/338). 
3. Assim, embora a Carta Magna vigente estabeleça (art. 109, V) competir à Justiça 
Federal o julgamento de crimes previstos em tratados ou convenções internacionais, 
como o tráfico de crianças para o exterior, se o crime é cometido antes da aprovação da 
Convenção sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.710, de 21.11.90, DOU 22.11.90, p. 
22.256), continua da competência da Justiça Estadual o seu julgamento, pois a alteração 
normativa post factum não afeta a definição do Juiz Natural do feito, dada pelas regras 
legais eo tempore.  
4. Nego provimento ao recurso. 
5. É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 47.017-RN 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Parte Autora: MANOEL ROSA DE MEDEIROS  
Parte Ré: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
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Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA-RN 
Advogados: DRS. GUSTAVO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES E OUTRO (PARTE A) 
 

EMENTA 
Constitucional. Anulação de ato administrativo. Garantia do princípio do contraditório. 
Remessa improvida. 
- Não poderia, em hipótese alguma, a autoridade impetrada determinar, aleatoriamente, a 
desconstituição do ato reconhecedor do mencionado tempo de serviço, sem assegurar ao 
impetrante o direito ao devido processo legal. 
- Cerceamento de defesa. 
- Remessa improvida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Terceira 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar 
provimento à remessa, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 31 de outubro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Remessa ex officio de sentença proferida em 
mandado de segurança favorável a pedido formulado por Manoel Rosa de Medeiros, 
visando à anulação de ato proferido pelo Chefe da Divisão de Recursos Humanos do 
INSS no Rio Grande do Norte, determinando a desaverbação de tempo de serviço, 
anteriormente reconhecido. 
Entendera o MM. Juiz sentenciante não ser a questão posta em julgamento concernente à 
existência ou não do direito à mencionada averbação, mas sim quanto à forma como fora 
desfeito o ato constitutivo do direito do impetrante. 
Devidamente protocolados, subiram os autos para desembargo e a mim couberam por 
distribuição. 
Relatei.  
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Em 12.02.92, através de ato do Chefe 
da Divisão de Recursos Humanos do INSS no Rio Grande do Norte, fora averbado o 
guerreado tempo de serviço. 
No entanto, em 02.03.94, por decisão da autoridade coatora em ato ad referendum, 
determinou-se a desaverbação do mesmo. 
Mostra-se, às escâncaras, o referido ato, desobediente e afrontoso ao preceito 
constitucional previsto no art. 5º, LV, da atual Carta Constitucional. Ei-lo: 
"Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes". 
Não poderia, em hipótese alguma, a autoridade impetrada determinar, aleatoriamente, a 
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desconstituição do ato reconhecedor do mencionado tempo de serviço, sem assegurar ao 
impetrante o direito ao devido processo legal. 
Este o entendimento desta Corte, desenhado nas ementas dos arestos a seguir 
transcritos: 
"Constitucional. Anulação de ato administrativo. Regular procedimento. Garantia do 
princípio do contraditório. 
- A Administração, ao anular atos anteriormente praticados, deve previamente instaurar 
procedimento regular, com garantia dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
- Remessa oficial improvida". 
(REO 50563-PE, Rel. Juiz Francisco Falcão, DJU de 06.10.95, p. 68055). 
"Mandado de Segurança. Sanção disciplinar. Empregada da Campanha de Tuberculose à 
disposição do hospital, órgão do Ministério da Saúde. Inobservância do devido processo 
legal. Nulidade. 
- Ação mandamental visando à desconstituição de ato administrativo que cominou à 
impetrante a pena de suspensão das atividades funcionais. 
- Não instauração de processo administrativo para apuração das infrações que ensejaram 
a suspensão. 
- Cerceamento de defesa. Violação ao due process of law. 
- Manutenção da sentença que concedeu a segurança. 
- Apelação e remessa desprovidas". 
(AMS 31920-CE, Rel. Juiz Ridalvo Costa, DJU de 15.07.94, p. 37987). 
Ora, o mérito em discussão neste mandado de segurança não é o direito ao 
reconhecimento do tempo de serviço já adquirido pelo suplicante junto ao INSS, mas, tão-
só, a forma como o ato administrativo, reconhecedor daquele, fora desconstituído. 
Procedimento, ao meu ver, irregular. 
Nego, pois, provimento à remessa. 
Assim voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 47.832-PB 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Parte Autora: UNIÃO FEDERAL 
Parte Ré: EMANOEL JOSÉ DE BOAVENTURA PEREIRA DA SILVA 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA-PB 
Advogado: DR. NIZI MARINHEIRO (PARTE R) 
 

EMENTA 
Processual Civil. Ação de manutenção de posse. 
1. O art. 922 do CPC estabelece ser cabível indenização em prol do réu, desde que 
pleiteada na contestação, demonstrada a ocorrência de prejuízos em face da turbação ou 
do esbulho cometido pelo autor.  
2. Muito embora confirmada a posse do autor na ação de manutenção, é possível que o 
mesmo seja condenado em indenizar o réu detentor de boa-fé do imóvel questionado, 
pelas despesas realizadas e provadas com construção, a fim de que seja evitado o 
enriquecimento ilícito. Exegese do art. 547 do Código Civil. 
3. Remessa improvida. 
 

ACÓRDÃO 
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Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, negar provimento à remessa, 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, 14 de novembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente, em exercício, e Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: A União Federal, por meio do Procurador da 
República Dr. Edinaldo de Holanda, ajuizou ação de manutenção de posse contra 
Emanoel José de Boaventura Pereira da Silva, pleiteando initio litis mandado liminar de 
manutenção de posse no imóvel situado na Av. Coremas, nº 66, na cidade de João 
Pessoa. 
Alega a autora, em suma, que, em face do Governo do Estado ter autorizado a União 
Federal a instalar os serviços judiciários do Tribunal Regional do Trabalho no imóvel em 
questão, este órgão assumiu a posse plena do imóvel em toda a sua área, inclusive o 
terreno adjacente, a ser utilizado como estacionamento. 
Contudo, o réu invadiu o terreno anexo, relativo ao estacionamento, iniciando edificação 
de tijolo e argamassa. 
Pugna a autora, por fim, na exordial, pela procedência do pedido possessório cumulado 
com o desfazimento da construção, com fundamento no art. 921, III, do Código de 
Processo Civil. 
O então Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba, em. Juiz Ridalvo Costa, 
entendendo convincente a prova oferecida, deferiu a liminar de manutenção de posse, 
determinando a expedição do mandado respectivo (fls. 02). 
O réu apresentou contestação, contrariando os argumentos da inicial, alegando, dentre 
outras razões, deter a posse do aludido terreno como foreiro do Estado, sendo que a 
União é que teria perturbado a sua posse, além do que a construção iniciada se 
encontrava devidamente legalizada junto à Prefeitura Municipal de João Pessoa, bem 
como no CREA. 
A União replicou (fls. 43/44). 
Houve pedido de revogação da liminar por parte do réu, que foi indeferido. 
Produzida prova testemunhal. 
Apresentados memoriais de razões finais pelas partes envolvidas (fls. 115/120). 
O MM. Juiz a quo chamou o feito à ordem, por entender que o réu havia requerido na 
contestação a produzação de prova pericial, para efeito de indenização dos danos que 
alegou sofrer, e, muito embora o despacho saneador tenha deferido todas as provas, a 
pericial não ocorreu. Anulou a audiência, com o fito de ser realizada a perícia. 
Laudo apresentado pelo perito nomeado pelo Juiz, constando, inclusive, as respostas aos 
quesitos formulados pelo réu. 
O réu apresentou documentos relativos às despesas que teve com a construção. 
A União, instada a falar sobre os documentos, nada alegou sobre eles. 
Audiência realizada, com a colheita de prova testemunhal. 
Novas razões finais, também em forma de memorial (fls. 260v/264). 
O MM. Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba, Dr. José Fernandes de 
Andrade, julgou procedente, em parte, a ação para confirmar a posse da autora sobre o 
terreno adjacente ao edifício-sede do TRT-13ª Região. Doutra parte, condenou a União a 
"indenizar ao réu o valor correspondente ao que restou requerido no pedido de fls. 191, ou 
seja, o pagamento de 347,23 OTNs, hoje UFIRs" (fls. 280). 
Condenou a autora, ainda, em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) 
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sobre o valor total das UFIRs convertidas em cruzeiros reais. 
Decisum submetido ao duplo grau de jurisdição. 
Inexistência de recurso voluntário. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se observa, o MM. Juiz monocrático 
julgou a ação procedente, em parte, para confirmar a posse da União Federal, então 
autora da ação, sobre o terreno adjacente ao edifício-sede do TRT-13ª Região. 
O réu não interpôs recurso contra esta decisão. 
A sentença, por outro lado, entendeu também de condenar a autora a indenizar ao réu o 
valor que o mesmo teria despendido com a construção realizada no terreno, isto é, no 
montante equivalente a 347,23 OTNs, hoje UFIRs. 
Assim, por força da remessa obrigatória, examino se o decisum, quanto a esta parte, 
merece ou não confirmação. 
O douto Magistrado, ao fundamentar a tese sentencial, asseverou: 
"Na inicial (com a devida vênia, penso que aqui quis o MM. Juiz dizer: na contestação) e 
às fls. 191, após a suspensão do feito pelo Juiz (fls. 190) para que as partes 
transacionassem, pede ele uma indenização pelo que despendeu na construção no 
terreno público. Pela regra do art. 547 do CC, primeira parte, quem edifica em terreno 
alheio perde a construção, mas tem direito à indenização, se não procedeu de má-fé. No 
caso, o réu se houve de boa-fé. Toda a documentação acostada demonstra que não se 
houve de forma duvidosa visando a se locupletar, nem deve o Julgador admitir que uma 
parte se locuplete em detrimento da outra. 
Diante do fato da causa duas proposições devem ser feitas antes de concluir, a saber: 
a) a possessória é ação hábil para também se dirimir indenização por ocupação e 
construção em terreno público? 
b) a possibilidade da fungibilidade das ações autorizada pelo art. 920 do CPC é apenas 
para ações possessórias e não para as demais? 
A lição doutrinária trazida a cotejo pelo réu não se me figura de porte a tê-la como 
ajustável à espécie dos autos, contudo, não diviso nenhum doutrinador que se oponha de 
modo expresso à hipótese como a versada nestes autos. Também a jurisprudência não é 
uniforme, contudo, o Magistrado não pode deixar de resolver a questão, dar o non liquet. 
Entendo que o Juiz não está inibido de, ao mesmo tempo em que outorga a proteção 
possessória adequada, a quem de direito, deixar de determinar que o verdadeiro 
possuidor indenize o detentor de boa-fé das despesas com benfeitorias, para que não 
haja enriquecimento de uma parte em detrimento de outra. 
No caso, o réu, ao contestar a ação, já requeria uma indenização pelos prejuízos, na 
petição de fls. 191, e, nas razões finais, oferecidas em forma de memorial, reiterou o 
pedido. 
Ora, se em face da natureza dúplice da ação possessória, admissível é a acumulação do 
pedido com indenização (art. 921, I, do CPC), não foge a sua natureza o Julgador 
converter parcialmente o pedido inicial e determinar àquele que, mesmo não tendo posse, 
mas, apenas, detenção, e esta não sendo clandestina ou de má-fé, como é o caso 
versado nestes autos, condenar a autora a indenizar o réu pelo que efetivamente 
despendeu" (fls. 279/280). (Grifo nosso). 
Como se vê, o CPC não prevê a situação configurada nos autos, isto é, indenização das 
despesas com benfeitorias por parte do verdadeiro possuidor ao detentor de boa-fé. 
Com efeito, preconiza a lei adjetiva: 
"Art. 921. É lícito ao autor cumular ao pedido possessório o de: 
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I - condenação em perdas e danos; 
II - cominação de pena para caso de nova turbação ou esbulho; 
III - desfazimento de construção ou plantação feita em detrimento de sua posse. 
Art. 922. É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, 
demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação 
ou do esbulho cometido pelo autor". 
Assim, pelo que se deflui da norma legal, somente cabe indenização ao réu quando a 
proteção possessória lhe for assegurada pelo órgão jurisdicional, demonstrada a 
ocorrência de prejuízos em face da ação do autor, desde que pleiteada na contestação. 
Ora, no caso vertente, foi confirmada a posse da autora e não do réu. 
Todavia, depreende-se dos autos que o réu despendeu recursos na construção de um 
posto de serviço, o fazendo de boa-fé, conforme projeto autorizado junto à Prefeitura 
Muncicipal, por ter obtido concessão oficiosa do Estado, consoante se extrai do laudo 
pericial de fls. 138/144. 
O Código Civil, em seu art. 547, mencionado na sentença, estabelece: 
"Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do 
proprietário, as sementes, plantas e construções, mas tem direito à indenização. Não o 
terá, porém, se procedeu de má-fé, caso em que poderá ser constrangido a repor as 
coisas no estado anterior e a pagar os prejuízos". 
A discussão, pois, cinge-se em saber se tal indenização poderia ser obtida via ação 
possessória. 
A União Federal não se insurgiu em nenhum momento quanto a este pedido de 
indenização. 
Penso que a sentença adotou a posição mais consentânea para o caso. 
Como se sabe, "na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e 
às exigências do bem comum" (art. 5º da Lei de Introdução ao Código Civil). 
À evidência que o entendimento sentencial guarda respeito ao princípio da celeridade e 
economia processuais, pelo que também deve ser homenageado. 
Com efeito, não faz nenhum sentido, por excesso de rigor processual, admitir-se, na 
hipótese in concreto, que necessite o réu propor uma nova ação específica para obter a 
indenização ora em questão, para evitar o enriquecimento ilícito da autora. 
Por todo o exposto, nego provimento à remessa oficial, mantendo a sentença pelos seus 
bem apresentados fundamentos. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 54.687-PB 

Relator: O SR. JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO 
Partes Autoras: SÉRGIO AUGUSTO DE QUEIROZ E OUTROS 
Parte Ré: UNIÃO FEDERAL (DRT/PB) 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA-PB 
Advogado: DR. MARCOS DOS ANJOS PIRES BEZERRA (PARTE A) 
 

EMENTA 
Constitucional e Administrativo. Mandado de Segurança para assegurar a posse em cargo 
de fiscal do trabalho, não obstante os impetrantes não portarem os graus acadêmicos 
exigidos em norma editalícia regente do concurso respectivo. Inoperância, por 
inconstitucional, de referida imposição. Supremidade da Carta Magna. 
1. Somente a Lei em sentido estrito, ou seja, o ato normativo emanado do Poder 
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Legislativo, tem a virtude de criar restrições de direitos ou impor condições, tal como a 
especificidade da escolaridade de nível superior, para acesso aos cargos públicos, sendo 
as normas veiculadas através de provimentos subalternos desprovidas de tal potestade. 
2. É incompatível com o art. 37, I, da Carta Magna, a disposição contida no item 3.6 do 
Edital 1/94 do Ministério do Trabalho, regente do certame público para o preenchimento 
de cargos de Fiscal do Trabalho, que exige a graduação superior em Administração, 
Direito, Ciências Econômicas ou Ciências Contabéis e Atuariais como requisito ao 
exercício do referido cargo, eis que tal norma editalícia não encontra suporte em Lei e o 
Decreto 88.355/83 não lhe fornece supedâneo jurídico suficiente, por se tratar de norma 
meramente executiva. 
3. Remessa improvida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à 
remessa, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 17 de outubro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO: 
1. Trata-se de remessa oficial em mandado de segurança pela qual o douto Juiz Federal 
da 3ª Vara da Paraíba submete à apreciação desta Corte Regional a sentença em que 
deferiu aos impetrantes ordem de segurança a lhes garantir o direito de tomarem posse 
no cargo de Fiscal do Trabalho, na DRT da Paraíba, a despeito de não serem portadores 
dos graus universitários em Administração, Direito, Ciências Econômicas ou Ciências 
Contábeis e Atuariais, conforme exigência do Edital 1/94, do Ministério do Trabalho (item 
3.6), regente do certame respectivo. 
2. O digno Juiz Federal sentenciante fundou a sua decisão em que a referida norma 
editalícia não se harmonizava com o estatuído no art. 37, I, da Carta Magna. 
3. Não houve recurso voluntário. 
4. É o que havia de relevante para relatar. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO (Relator): 
1. A Constituição Federal, no seu art. 37, I, estabelece que os cargos, empregos e 
funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, daí se dever entender, por amor ao preceito magno, que a fixação 
de requisitos ou exigências com tal propósito, que sejam eventualmente positivados 
através de provimentos de hierarquia subalterna, carecem de potestade jurídica para 
produzir restrições nesse sentido. 
2. O dogma da supremacia da Constituição, necessário até como princípio organizador da 
ordem jurídica que pressupõe hierarquias indispensáveis, não tolera que por via oblíqua 
se nulifiquem as disposições da Carta Magna ou se reduza, por acomodação, a força 
imperativa dos seus comandos. 
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3. O eminente Juiz Federal José Fernandes de Andrade, prolator da decisão 
mandamental em exame, teve essas palavras decisivas para com perfeição e completude 
situar o núcleo do problema: 
"A utilização de atos normativos de menor quilate, como decretos, editais e resoluções, 
não tem o condão de per si impor limitações ao princípio da acessibilidade aos cargos 
públicos. Esses atos administrativos somente se concebem se atrelados à norma legal em 
sentido estrito, para dar-lhes operatividade, ante o caráter abrangente da lei" (fls. 252). 
4. Mantenho a respeitável decisão monocrática pelos seus próprios e doutos 
fundamentos. 
5. É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 56.018-CE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Partes Autoras: IND. NACIONAL DE ACESSÓRIOS PARA IRRIGAÇÃO S/A-INAPI E OUTRO 
Parte Ré: FAZENDA NACIONAL 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA-CE 
Advogados: DRS. ALFRAN PEIXOTO E OUTROS (PARTE A) E  

ANTÔNIO VIANNEY CAMPOS (PARTE R) 
 

EMENTA 
Constitucional. Requisição de informações. Sigilo bancário. Lei 4.595/64. Recepção pela 
Carta Magna. 
- Recepcionada como lei complementar, não poderia a Lei 4.595/64 ser modificada por 
dispositivo de lei ordinária. Desse modo, não pode a autoridade tributária, ou qualquer 
outra, a seu talante, determinar a quebra do sigilo bancário que está garantido pela 
Constituição, sem expressa autorização do Poder Judiciário. 
- Precedentes do STJ. 
- Remessa oficial improvida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à remessa de ofício, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 18 de dezembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Os impetrantes ajuizaram a presente ação 
mandamental com o fim de não serem obrigados a atender à intimação da Receita 
Federal que, após demorado exame nos seus documentos fiscais, passou a exigir novas 
apresentações de documentos, inclusive extratos bancários. 
A r. sentença concedeu a segurança, em parte, para eximir os impetrantes da obrigação 
de apresentar os referidos extratos ou qualquer outro documento protegido pelo sigilo 
bancário, bem como da aplicação de penalidade em razão desse fato. Ressaltou que a 
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quebra do sigilo bancário só poderá ocorrer mediante autorização judicial. 
Não houve interposição de recurso.  
Os autos subiram em face do duplo grau de jurisdição. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SR. JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A Constituição Federal preocupou-se em 
resguardar a privacidade individual, erigindo a inviolabilidade do sigilo da correspondência 
e das comunicações telegráficas e de dados, entre os quais se acha o sigilo bancário. 
Antes da nova Constituição, a Lei nº 4.595, de 31.12.64, assim disciplinava a matéria:  
"Art. 38. As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e 
passivas e serviços prestados. 
§ 1º - As informações e esclarecimentos ordenados pelo Poder Judiciário, prestados pelo 
Banco Central da República do Brasil ou pelas instituições financeiras, e a exibição de 
livros e documentos em Juízo se revestirão sempre do mesmo caráter sigiloso, só 
podendo a eles ter acesso as partes legítimas na causa, que deles não poderão servir-se 
para fins estranhos à mesma. 
(...) 
§ 5º - Os agentes fiscais tributários do Ministério da Fazenda e dos Estados somente 
poderão proceder a exames de documentos, livros e registros de contas de depósitos, 
quando houver processo instaurado e os mesmos forem considerados indispensáveis 
pela autoridade competente". 
Posteriormente, veio a lume o Código Tributário Nacional, em cujo art. 197 está previsto o 
dever de prestar informações de que disponham "os bancos, casas bancárias, Caixas 
Econômicas e demais instituições financeiras". Todavia, o parágrafo único ressalva que 
tal obrigação não atinge situações em que há o dever de guardar sigilo. 
Todavia, já sob a égide da vigente Constituição, a matéria veio a ter nova disciplina, com 
a Lei nº 8.021/91, que assim dispôs: 
"Art. 8º. Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderá solicitar informações 
sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras, inclusive em 
extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta hipótese, o disposto no art. 38 da 
Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964". 
Assim expostos os dispositivos legais que regem a espécie, cabe indagar, inicialmente, se 
a Lei nº 4.595/64 foi recepcionada pela nova ordem constitucional. A doutrina parece ser 
tranqüila nesse sentido. 
Em comentário ao dispositivo referente ao sistema financeiro nacional, assim escreve 
José Afonso da Silva: 
"O Sistema financeiro nacional será regulado em lei complementar. Fica valendo, como 
tal, pelo princípio de recepção, a Lei 4.595/64, que precisamente instituiu o sistema 
financeiro nacional. 
Não é, portanto, a Constituição que o está instituindo. Ela está constitucionalizando 
alguns princípios do sistema. Aquela lei vale, por conseguinte, como se lei complementar 
fosse. Sua alteração, contudo, depende de lei complementar, ou seja, de lei formada nos 
termos do art. 69. Não precisa a Constituição cuidar desse assunto num capítulo 
pomposamente denominado sistema financeiro nacional. 
Mas é importante o sentido e os objetivos que a Constituição imputou ao sistema 
financeiro nacional, ao estabelecer que ele será estruturado de forma a promover o 
desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, de sorte 
que as instituições financeiras privadas ficam assim também e de modo muito preciso 
vinculadas ao cumprimento de função social bem caracterizada". (Curso de Direito 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Constitucional Positivo, Revista dos Tribunais, 7ª ed., p. 692.) 
No mesmo sentido, ensina Celso Ribeiro Bastos: 
"O presente artigo estipula que o sistema financeiro nacional será regulado pela lei 
complementar. Na verdade já existe o referido sistema disciplinado pela Lei nº 4.595/64, 
que passa a vigorar com força de lei complementar. Não é que a referida lei se converta 
em norma dessa categoria. O que acontece é que, não podendo a matéria atinente ao 
sistema financeiro ser disciplinada senão por lei complementar, a normatividade anterior, 
nada obstante não constar de norma dessa natureza, só pode ser modificada por preceito 
dessa categoria legislativa. Daí a sua eficácia ser de lei complementar e poder falar-se, 
em conseqüência, que é lei complementar. São duas as matérias que lhe cabem: 
estruturar o sistema financeiro com vistas aos objetivos descritos no artigo sob comento e 
tratar de forma específica dos incisos constantes do artigo, assim como dos seus 
parágrafos, sobretudo o terceiro, que exige uma legislação integradora". (Comentários à 
Constituição do Brasil, v. 7º, p. 358.) 
Recepcionada como lei complementar, não poderia a Lei 4.595/64 ser modificada por 
dispositivo de lei ordinária. Desse modo, não pode a autoridade tributária, ou qualquer 
outra, a seu talante, determinar a quebra do sigilo bancário que está garantido pela 
Constituição, sem expressa autorização do Poder Judiciário. 
Nesse sentido já se pronunciou o eg. Superior Tribunal de Justiça: 
"Processual Penal. Requisição de informações bancárias requisitadas pelo Ministério 
Público. Sigilo bancário. 
- O artigo 192 da Constituição Federal estabelece que o sistema financeiro nacional será 
regulado em lei complementar. 
- Ante a ausência de norma disciplinadora, a Lei nº 4.595/64, que instituiu referido 
sistema, restou recepcionada pela vigente Constituição da República, passando a vigorar 
com força de lei complementar, só podendo, destarte, ser alterada por preceito de igual 
natureza. 
- Assegurado no art. 38 da Lei 4.595/64 o sigilo bancário, as requisições feitas pelo 
Ministério Público que impliquem em violação ao referido sigilo devem submeter-se, 
primeiramente, à apreciação do Judiciário, que poderá, de acordo com a conveniência, 
deferir ou não, sob pena de se incorrer em abuso de autoridade. 
- Ordem concedida". 
(HC 2.019-7-RJ, Rel. Min. Flaquer Scartezzini, RSTJ 60/119.) 
"Ministério Público Estadual. Poderes. Lei 8.625/93. Sigilo bancário. Quebra por 
requisição direta de Promotor Público. Impossibilidade. 
- A criação de novas hipóteses de quebra do sigilo bancário, não previstas na Lei nº 
4.595/64, ou a forma de acesso a informações bancárias sigilosas, só pode ser fruto de lei 
complementar, não de lei ordinária, de que é espécie a Lei nº 8.625, de 12.02.93, 
instituidora da Lei Orgânica do Ministério Público. 
- Além disso, o art. 26, II, da referida Lei 8.625, contém autorização genérica que não 
afasta a exceção da proibição de violação de sigilo. O § desse mesmo artigo define uma 
hipótese de responsabilidade do membro do Ministério Público, não de autorização de 
quebra de sigilo. 
- O acesso a informações bancárias, cobertas pelo sigilo, pode e deve ser obtido pelo 
Ministério Público através do Poder Judiciário. 
- Habeas corpus deferido".  
(HC 2.352/8-RJ, Rel. Min. Assis Toledo, STJ, RSTJ 82/271.) 
Em abordagem mais específica, quanto ao sigilo bancário em face de procedimento 
administrativo-fiscal, veja-se a seguinte ementa: 
"Tributário. Sigilo bancário. Quebra com base em procedimento administrativo-fiscal. 
Impossibilidade. 
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- O sigilo bancário do contribuinte não pode ser quebrado com base em procedimento 
administrativo-fiscal, por implicar indevida intromissão na privacidade do cidadão, garantia 
esta expressamente amparada pela Constituição Federal (artigo 5º, inciso X). 
- Por isso, cumpre às instituições financeiras manter sigilo acerca de qualquer informação 
ou documentação pertinente à movimentação ativa e passiva do correntista/contribuinte, 
bem como dos serviços bancários a ele prestados. 
- Observadas tais vedações, cabe-lhes atender às demais solicitações de informações 
encaminhadas pelo Fisco, desde que decorrentes de procedimento fiscal regularmente 
instaurado e subscritas por autoridade administrativa competente. 
- Apenas o Poder Judiciário, por um de seus órgãos, pode eximir as instituições 
financeiras do dever de segredo em relação às matérias arroladas em lei. 
- Interpretação integrada e sistemática dos artigos 38, § 5º, da Lei nº 4.595/64 e 197, 
inciso II e § 1º do CTN. 
- Recurso improvido, sem discrepância".  
(REsp. nº 37.566/5, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, STJ, RSTJ 60/357.) 
O interesse jurídico no resguardo à intimidade já foi objeto de tese doutoral do Prof. 
Sérgio Carlos Covello, da qual destaco a seguinte passagem: 
"A trivial abertura de uma conta corrente possibilita ao banco saber a idade, a 
naturalidade, a filiação, o estado civil, a profissão, o endereço residencial e comercial do 
correntista, além de outros dados que, via de regra, a pessoa tem interesse em manter 
reservados ou, não deseja propalar aos quatro cantos. 
Que dizer, então, de um empréstimo? Neste caso, o levantamento cadastral é muito mais 
rigoroso, não se contentando o banco com as informações prestadas pelo solicitante do 
crédito. Na luta contra o risco, que é imanente à atividade creditícia, o banco recorre a 
várias fontes de informações (casas comerciais, agências especializadas, cartórios de 
protestos e outros órgãos), colhendo informes que evidenciam o perfil psicológico do 
indivíduo. 
Daí Crespi afirmar que, se existe profissão que permite àquele que a exerce penetrar nos 
mais íntimos segredos da vida privada de uma pessoa, é essa a profissão do banqueiro, 
especialmente em virtude da multiplicidade e da delicadeza dos serviços e das operações 
que efetua". (O Sigilo Bancário como Proteção à Intimidade", RT nº 648, p. 28). 
O envolvimento de situações dessa ordem levou nosso ordenamento jurídico a preservar 
o sigilo bancário, permitindo a sua quebra apenas em situações especiais a critério do 
Poder Judiciário, que deverá agir com a prudência do bom pai de família. É certo que, no 
caso em tela, a intimação foi dirigida diretamente aos titulares das contas. Esse fato, 
todavia, não modifica o cerne da questão. A ilicitude da requisição permanece, quer se 
dirija à instituição, quer se faça através dos próprios correntistas. 
Em suma, confirmo a r. sentença que trilhou por essa mesma senda. 
Isto posto, nego provimento à remessa oficial. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 71.770-RN  

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Parte Autora: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Parte Ré: MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE 
Remetente: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CAMPO GRANDE-RN 
Advogados: DRS. ANA MARIA DE PAIVA DUMARESQ E OUTROS (PARTE A) 
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EMENTA 
Processual Civil. Execução Fiscal ajuizada pelo INSS contra Município e Câmara de 
Vereadores. Contribuições Previdenciárias. Remessa ex officio. Falta de citação do 
Município, por seu Prefeito ou Procurador. Art. 12, II, do Código de Processo Civil. 
Nulidade. 
- No caso, apenas o Presidente da Câmara foi citado. 
- Quando o Município compõe a relação processual no pólo passivo, constando, inclusive, 
da certidão da dívida ativa, há de ser o mesmo citado, por seu Prefeito ou Procurador. 
- Nulidade da sentença. 
- Remessa provida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, dar provimento à remessa oficial para anular a sentença, 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 execução fiscal ajuizada pelo INSS - 
Instituto Nacional do Seguro Social contra o Município de Campo Grande-RN e Câmara 
Municipal respectiva, visando à cobrança de contribuições previdenciárias. 
Citado o Presidente da Câmara, não houve manifestação de defesa. 
O MM. Juiz de Direito da comarca de Campo Grande-RN, no exercício de jurisdição 
federal, julgou procedente a execução, por entender presente título exigível, contendo a 
presunção de certeza e liquidez, não contrariada por prova em contrário. Condenou, 
ainda, nos ônus sucumbenciais, incluindo honorários advocatícios, fixados estes em 10% 
sobre o valor atualizado da execução. 
Sem recurso voluntário, os autos subiram a esta Corte por força de remessa oficial. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Exsurge dos presentes autos que a citação 
na execução fiscal foi realizada na pessoa do Presidente da Câmara Municipal, muito 
embora tenha também o Município de Campo Grande figurado na qualidade de 
executado, como sobressai da certidão da dívida ativa acostada à petição inicial, bem 
como da qualificação do pólo passivo da ação. 
Dispõe o CPC, verbis: 
"Art. 12. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: 
I - omissis ... 
II - o Município, por seu Prefeito ou procurador;" 
Embora exista entendimento de que possa a Câmara Municipal figurar em juízo, na 
defesa de seus interesses próprios, por deter personalidade judiciária, o caso de que se 
cuida também se refere a Município, implicando a falta de citação na nulidade da 
sentença.  
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A propósito, esta Egrégia Terceira Turma, cuidando de hipótese semelhante, assim 
decidiu: 
"Processual Civil. Execução Fiscal contra Município. Embargos opostos pela Câmara 
Municipal. Nulidade. 
Débito fiscal referente a contribuições previdenciárias de empregados da Câmara 
Municipal de Pentecoste. 
Execução ajuizada contra o Município. Citação da Câmara. 
Extinção da ação incidental sem julgamento do mérito. Nulidade, a partir da citação, do 
processo de execução." 
(AC nº 92.362-CE, Rel. Juiz Ridalvo Costa, julg. 02.05.96, unân.) 
Isto posto, dou provimento à remessa obrigatória para anular a sentença, por falta de 
citação regular. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 104.706-PB 
Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Parte Autora: IRACEMA DE SENA XAVIER 
Parte Ré: UNIÃO FEDERAL 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA-PB 
Advogado: DR. MANUEL BATISTA DE MEDEIROS (PARTE A) 
 

EMENTA 
Ação Ordinária. Médica ex-celetista. Mudança de regime jurídico. Lei 8.112/90. Jornada 
de trabalho. Lei especial. 
- É de ser deferido pleito da autora no sentido de receber seus vencimentos na forma 
requerida, tendo em vista cumprir, a mesma, jornada integral, regida por lei especial. 
- Sentença mantida. Remessa oficial improvida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Oficial nº 104706-PB, em que são 
partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, à unanimidade, negar provimento à remessa, nos termos do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 17 de outubro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Trata-se de remessa oficial de sentença 
prolatada nos autos de ação ordinária movida por Iracema de Sena Xavier contra a 
Legião Brasileira de Assistência - LBA. 
A autora, identificada nos autos, intentou a presente ação com o fito de obter o 
pagamento, a título de diferença salarial, no percentual de 50% de sua remuneração 
mensal do período de 1º.01.91 a 1º.01.93, tendo em vista a mudança do seu regime de 
celetista para o de estatutária, nos termos da Lei 8.112/90. 
A LBA contestou, às fls., quando pugnou pela improcedência do pedido da autora. 
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O MM. Julgador monocrático, ao se pronunciar, deferiu o pleito da autora, quando 
recorreu de ofício. 
Subiram os autos a esta Corte de Justiça, sendo-me conclusos por distribuição. Peço a 
inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Em apreciação, no presente caso, 
pleito de ex-servidora celetista que objetiva receber a diferença salarial de 50% de sua 
remuneração mensal referente ao período compreendido entre 1º.01.91 e 1º.01.93, tendo 
em vista a alteração do seu vínculo para o regime estatutário, nos termos da Lei 8.112/90. 
Compulsando os autos, verifica-se que a diferença vencimental pleiteada resulta da 
circunstância de a autora continuar percebendo seus vencimentos calculados da mesma 
forma da época em que era funcionária médica celetista, isto é, com base em uma tabela 
proporcional existente no regime celetista. 
Ademais, a própria ré, em sua peça contestatória (fls. 33), quando juntou documentos, 
reconhece a dívida objeto deste pleito, ressalvando, porém, encontrar-se na espera de 
verbas para solucionar o problema. 
Assim, tenho como irretorquível a sentença remetida, pelo que dela cito trecho, como 
segue: 
"Por se tratar de categoria cuja jornada é definida por lei específica (Lei nº 3.999/61), a 
jornada da autora de 30 (trinta) horas semanais corresponde à jornada de 40 (quarenta) 
horas dos demais funcionários não abrangidos pela legislação especial. 
Portanto, não é legal, moral nem justo que a autora, que tem jornada de trabalho integral, 
igual aos demais servidores de cargos análogos, perceba seus vencimentos com base em 
uma tabela proporcional oriunda do seu contrato celetista, quando vigorava a 
possibilidade de uma jornada de trabalho reduzida. 
Se a autora cumpre jornada integral como os demais servidores públicos ocupantes de 
cargo semelhante, deve ser contemplada com o salário integral da respectiva tabela e não 
salário proporcional". 
Por todo o exposto, nego provimento à remessa oficial, para manter a sentença. 
É como voto. 
 

 


