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Revista 27 - janeiro/março 1997 
Súmulas 01 a 17 

Súmula nº 01 

Na execução de dívida alimentícia da Fazenda Pública, observa-se o rito do art. 730, CPC, 
expedindo-se precatório cujo pagamento tem preferência, em classe especial. 

PRECEDENTES 
AC 12686 (Primeira Turma, 04/11/92 - DJ 28/12/92) 
AC 20581 (Segunda Turma, 02/03/93 - DJ 18/06/93) 
AC 22384  (Terceira Turma, 25/08/94 - DJ 07/10/94) 
(Julg: 14/08/91, DJ em 14/10/91, p. 25421) 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 12.686 - PB  
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: UFPB - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA  
Apelado: PAULO FERNANDO DOS SANTOS COELHO 
Advogados: JOSÉ LEITE DE ALMEIDA GUERRA (APTE.) E 
JOSÉ HÉLIO DE LUCENA E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
ADMINISTRATIVO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DÉBITO ALIMENTAR. CORREÇÃO 
MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.  EXECUÇÃO.  EXIGÊNCIA DE PRECATÓRIO. SÚMULA Nº 
01 - TRF 5ª REGIÃO. 
Pagamento atrasado de parcelas referentes à implantação do Plano Único de 
Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos. Correção monetária devida.  
Dívida de valor (objeto fim) de natureza alimentar. 
Na execução de débito alimentar deve ser observado o disposto no art. 730 do CPC. 
Interpretação  do art. 100 da CF/88. Aplicação da Súmula 01 do Tribunal. 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 e voto anexos, que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 04 de novembro de 1992 (data do julgamento). 
Juiz FRANCISCO FALCÃO - Presidente da 1ª Turma 
Juiz RIDALVO COSTA - Relator 
 

RELATÓRIO  
O SR. JUIZ RIDALVO COSTA: Paulo Fernando dos Santos Coelho, funcionário público 
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aposentado, ajuizou ação ordinária contra a UFPB - Universidade Federal da Paraíba, 
visando ao pagamento de correção monetária sobre as parcelas salariais de que trata o 
Decreto 94.664/87, pagas com atraso, alegando direito adquirido. 
O MM.  Jiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária do Estado da Paraíba julgou 
procedente a ação, condenando a promovida a pagar na forma do pedido, sem precatório, 
bem como no ressarcimento das custas e ao pagamento de honorários advocatícios, 
arbitrados em 10% sobre o valor da ação, por entender  devidas as parcelas pleiteadas. 
Inconformada, recorre a Autarquia, pugnando pela reforma total da sentença, por não 
haver direito adquirido da apelado às parcelas reconhecidas pelo MM.  Juiz a quo. 
O apelado apresentou resposta ao recurso, adotando, em seus termos e fundamentos, a 
sentença apelada. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SR.  JUIZ RIDALVO COSTA : Não merece reparos a sentença recorrida quanto ao  
acolhimento do pedido. 
O enquadramento decorrente da aplicação do Plano único de Classificação e Retribuição 
de Cargos e Empregos, nas universidades federais, previsto na Lei nº 7.596, de 10 de 
abril de 1987, regulamentado pelo Decreto nº 94.664, de 23 de julho de 1987, teve seus 
efeitos financeiros retroativos a 1º de abril de 1987, como previsto no art. 8º da citada Lei, 
bem como em seu regulamento, no art. 31. 
Ora, as parcelas devidas constituem crédito de natureza alimentar e o seu pagamento 
com atraso, sem a correção monetária, constitui enriquecimento sem causa por parte da 
Administração. 
Já decidiu esta Eg. Turma na AC nº 1670 - PE, Relator, o eminente Juiz Castro Meira: 
"EMENTA: ADMINISTRATIVO.  FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ADICIONAL DA LEI Nº 
26732/79 COM A REDAÇÃO DO DECRETO-LEI Nº 2153/84. CORREÇÃO MONETÁRIA. 
- A atualização monetária de parcelas administrativamente é um direito incontestável, não 
tendo essa parcela natureza punitiva, mas apenas a finalidade de reparar o dano 
patrimonial sofrido pelo credor em razão do pagamento com atraso.  
- Apelação improvida.  Sentença mantida.” (DJ de 10.03.90) 
Também já tive a oportunidade de me pronunciar sobre a matéria ao julgar a AC nº 
11.632 - PE: 
EMENTA: “ADMINISTRATIVO. FUNCIONÁRIO. LEI DOS QUINTOS. PAGAMENTO 
APÓS PROPOSITURA DA AÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. 
O pagamento dos quintos, após o ajuizamento da causa, importa em reconhecimento do 
pedido. 
Devida a correção monetária plena, mesmo do período anterior à vigência da Lei nº 
6.899/81, por tratar-se de dívida de valor (objeto-fim), de natureza alimentar. 
Os juros de mora nas condenações líquidas fluem da citação inicial. 
Sendo a dívida de valor (objeto-fim) de caráter alimentar, já que os estipêndios se 
destinam a suprir as necessidades do funcionário, devida é a correção monetária. 
Todavia, no que diz respeito à forma de execução sem precatório, disciplinada no 
julgamento, a matéria já foi sumulada por este Eg. Tribunal: 
"SUMULA Nº 01 - Na execução de dívida alimentícia da Fazenda Pública, observa-se o 
rito do art. 730, CPC, expedindo-se precatório cujo pagamento tem preferência em classe 
especial”. 
Isto posto, dou parcial provimento à apelação. 
É o meu voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 20.581 - PB 
Relator : O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
Apelado: ANTÔNIO DE OLIVEIRA E SILVA 
Advogados: RENÊ PRIMO DE ARAÚJO E OUTROS (APTE.) E  
MARCOS AUGUSTO LYRA FERREIRA CAJU E OUTRO (APDO.) 
 

EMENTA 
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.  REAJUSTE DE PROVENTOS.  DÉBITO DE 
NATUREZA ALIMENTAR, NECESSIDADE DA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO 
REQUISITÓRIO PARA O SEU PAGAMENTO, RESSALVADO O DISPOSTO NO ART. 
128 DA LEI Nº 8.213/91. APELO PROVIDO. 
I - Na execução dos débitos previdenciários, que têm natureza alimentar, é de se observar 
o disposto no art. 730 do CPC, ressalvada a hipótese prevista no art. 128 da Lei nº 
8.213/91, com as alterações da Lei  nº  8.212/91, que dispensa a expedição do precatório.  
Inteligência da Súmula nº 01 do TRF - 5ª Região. 
II - Apelo provido. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, etc.  
Decide a Segunda turma do Tribunal Regional Federal da 5ª  Região, à unanimidade, 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 , 02 de março de 1993.  
Juiz PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
Juiz NEREU SANTOS - Relator 
 

RELATÓRlO 
O Senhor Juiz NEREU SANTOS (Relator): Cuida-se de apelação que interpõe o INSS 
contra sentença que julgou procedente ação revisional de benefício previdenciário. 
O apelante insurge-se contra parte da sentença que determinou fosse o débito pago 
independentemente de precatório. No seu entender, a execução por quantia certa contra 
a Fazenda Pública Nacional obedece sempre ao disposto no art. 730 do Código de 
Processo Civil, não se dispensando o precatório, mesmo que se trate de dívida de caráter 
alimentar.  Nesse sentido, cita decisões do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e do 
Superior Tribunal de Justiça. 
Foram oferecidas contra-razões. 
Subiram os autos. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O Senhor Juiz NEREU SANTOS (Relator): Observo que o Instituto Nacional de Seguro 
Social - INSS recorre de parte da sentença que condenou a autarquia previdenciária a 
pagar o débito sem a expedição de precatório. 
A matéria já foi disciplinada pelo egrégio Plenário deste Tribunal, que pacificou o seu 
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entendimento através da edição de sua Súmula nº 01, cujo teor é o seguinte: 
“Na execução de dívida alimentícia da Fazenda Pública, observa- se o rito do art. 730, 
CPC, expedindo - se precatório cujo pagamento tem preferência, em classe especial”. 
Anoto, por outro lado, que o entendimento sumulado deve ser observado, sem prejuízo do 
disposto no art. 128 da Lei nº 8 . 213/91, alterado pela Lei nº 8 .222 do mesmo ano, que, 
nos casos que menciona, dispensa a expedição do precatório respectivo, para pagamento 
direto no caixa. 
A egrégia 1ª Turma do Tribunal, em acórdão recente da lavra do eminente Juiz Ridalvo 
Costa, também já se posicionou acerca do tema, assim decidindo: 
“PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE PROVENTOS. SÚMULA 260 DO EX - TFR. DÉBITO 
ALIMENTAR. 
Ao primeiro reajuste do benefício aplica - se o índice integral da política salarial. 
Afastamento do critério proporcional adotado pela previdência. 
Na execução de débito alimentar previdenciário, deve ser observado o disposto no art. 
730 do CPC, excetuada a hipótese prevista no art. 128 c/c o art. 134 da Lei nº 8 .213/91, 
que dispensa, inclusive, precatório”. 
(Ac Nº 11 . 515 - PB, Rel. Juiz Ridalvo Costa, julgada em 27 . 02 . 92). 
Dessa forma, afastada, com a Súmula, a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei nº 
8.197/91, reconhecida pela sentença, dou provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 22.384 - PE 
Relator: O EXMO.  SR.  JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
Apelado: FELICIDADE DOS SANTOS NEVES 
Advogados: MARLENE BARBOSA PONTES E OUTROS (APTE.) E  
ELILENA ACCIOLI FREJ (APDO.) 
 

EMENTA 
PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL PARA FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. 
- Em se tratando de uma economia inflacionária como a nossa, nada mais razoável do 
que a correção monetária para redução da perda do poder aquisitivo, especialmente com 
relação a toda e qualquer prestação de natureza alimentar, tal como é o benefício 
previdenciário. 
- A jurisprudência já se pacificou no sentido de determinar a correção monetária das 
prestações desde o vencimento, adotando-se os critérios da Súmula 71 do ex-TFR até o 
ajuizamento da ação e, após, de acordo com a Lei 6.899/81. 
- Apelação desprovida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Terceira Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 25 de agosto de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO OSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Apelação cível do INSS, atacando 
sentença que julgou procedente pedido de revisão de benefício previdenciário.  Objetiva o 
apelante a reforma do decisum tão-somente no tocante ao prazo inicial para incidência de 
correção monetária. 
Invoca por fundamento da pretensão, às fls. 49, o art. 19, §§ 212 e 311, do Decreto 
8.699/81 e arts. 19, parágrafo único, e 3º do Decreto 86.649/81, também lembrando 
precedente jurisprudencial no fito de a correção monetária ser determinada a partir do 
ajuizamento da ação. 
Contra-razões às fls. 52/53. 
Regularmente processados, subiram os autos para desembargo. 
Relatei. 
 

VOTO 
O EXMO.  SR.  JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator):  
Rebela-se o INSS contra a parte da sentença que o condenou “... a pagar, à mesma 
demandante, as diferenças de prestação, a serem apuradas em liquidação, entre os 
valores efetivamente pagos e os devidos - respeitada a prescrição qüinqüenal - 
devidamente corrigidos ( a partir dos respectivos vencimentos, segundo a Súmula 
71/TFR, e, a partir da propositura da ação, pela Lei 6.899/81),...” (fls. 46) (grifei). 
A correção monetária é o meio que se dispõe para atualização dos valores da moeda em 
uma economia inflacionária, na qual o poder de compra é reduzido dia a dia. 
Os benefícios previdenciários são de natureza alimentar.  Tal, por si só , já dispensa 
comentários a respeito da necessidade de se lhes aplicar a correção monetária, ainda 
mais, quando os vlores dados já foram assaz diminuídos pela utilização de critérios 
administrativos, criados pelo próprio INSS, em desrespeito ao princípio da legalidade. 
Corrigir as prestações desde quando devidas nada mais coerente. Especialmente, por 
não se tratar a correção monetária de aumento de valor e muito menos de uma forma de 
punição. 
Atender a súplica do apelante em se corrigindo as prestações apenas após o ajuizamento 
da ação traduz-se, de certa forma, em acobertar a ilegalidade da INSS e favorecer o 
enriquecimento ilícito de uma das partes, o infrator. 
A jurisprudência deste egrégio Tribunal já Pacificou o entendimento de determinar a 
correção monetária pelos critérios da Súmula 71 do ex-TFR até o ajuizamento da ação e, 
após, de acordo com a Lei 6.899/81. Ambas as sistemáticas não se excluem, antes se 
sucedem. 
 

Súmula nº 02 

A empresa que teve reconhecido o direito a isenção do imposto de renda, de 
conformidade com o art. 13 da Lei 4239, de 27.06.63, com a redação dada pelo 
artigo primeiro do Decreto-Lei 1564, de 29.06.77, antes do advento da Lei 7450, de 
23.12.85, tem direito adquirido de ver seu pedido de prorrogação examinado pela 
SUDENE e obter a ampliação do benefício por até mais cinco anos, se comprovado 
o atendimento das condições estabelecidas no artigo terceiro do Decreto-Lei 1564, 
de 29.06.77. 
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REFERÊNCIAS 
Lei: 4239 ano:1963, art. 13 
Decreto-Lei: 1564 ano:1977, art. 1 e 3 
Lei: 7450 ano:1985, art. 5, § 2 e  art. 59, § 1. 

PRECEDENTES 
AC 7074 - PE (Primeira Turma - 13.09.90 - DJ 19.10.90) 
AC 7076 - PE (Primeira Turma - 11.10.90 - DJ 30.11.90) 
AC 7520 - PE (Primeira Turma - 25.10.90 - DJ 20.11.90) 
AC 7558 - PE (Primeira Turma - 08.11.90 - DJ 21.12.90) 
AMS 618 - PE (Primeira Turma - 19.10.89 - DJ 14.12.89) 
AMS 1355 - PE (Primeira Turma - 19.04.90 - DJ 25.06.90) 
AMS 1476 - PE (Primeira Turma - 23.08.90 - DJ 19.10.90) 
(Julg: 19/02/92 DJ em 25/02/92 pág: 3844) 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 7.074 - PE (90.05.05217-1) 
Relator: O JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: COPENOR - CIA/PETROQUÍMICA DO NORDESTE 
Apeladas: FAZENDA NACIONAL E SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIENTO DO 
NORDESTE - SUDENE  
Advogados: VICENTE CAVALCANTI DE GOUVEIA FILHO E OUTROS (APTE.) E  
TÁCITO MAIA FONSECA E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
TRIBUTÁRIO.  SUDENE. PRAZO ISENCIONAL DO IMPOSTO DE RENDA. 
Inexistência de direito adquirido à prorrogacão prevista no art. 39 do D.L. nº 1.564/77, se a 
empresa, antes de 24.12.85 não havia obtido despacho favorável da SUDENE. 
Aplicação imediata do art. 59 da Lei nº 7.450/85. 
Legalidade do Parecer Normativo CST nº 55/86. 
Sentença mantida por seus fundamentos. 
 

ACORDÃO 
Vistos, etc,  
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento ao apelo, de acordo com o relatório e voto anexos que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 13 de setembro de 1990 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator. 
 

RELATÓRIO 
O SR. JUIZ RIDALVO COSTA: - COPENOR - Companhia Petroquímica do Nordeste 
moveu ação para que seja declarado o seu direito à isenção do Imposto de Renda e 
adicionais não restituíveis, pelo período de cinco anos, anos-base 1989 a 1993,  nos 
temos do art. 3º do Decreto-lei nº 1.564/77, em face da omissão da SUDENE em expedir 
o ato administrativo correspondente. Requereu, também, a declaração da ilegalidade do 
Parecer Normativo CST nº 55/86. 
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O MM. Juiz Federal, Dr. Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti julgou improcedente o 
pedido, sob o fundamento de não ter a autora obtido prorrogação do prazo de isenção 
antes da entrada em vigor da Lei nº 7.450/85, inocorrendo, portanto, direito adquirido. 
Quanto à revogação da lei isencional cita a obra de Souto Maior Borges. 
Inconformada, apelou a autora em longa e bem elaborada petição, tecendo críticas à 
sentença. Alinhou, em resumo: 
1) existência de direito adquirido tanto ao gozo da isenção como ao da sua prorrogação, 
reconhecido administrativamente pela SUDENE; 
2) citação inadequada ao caso em discussão de lição de Pontes de Miranda, por se referir 
a fatos fora do Mundo Jurídico; 
3) dever constitucional à prorrogação da isenção e não mera faculdade, como sustentou 
em parecer, nos autos, o Prof.  Soto Maior Borges; 
4) ilegalidade do parecer normativo CST nº 55/86, por não estar a SUDENE obrigada a 
observar Diretrizes Estabelecidas pela Receita Federal. 
Cita precedentes deste eg. Tribunal : AC Nº 157 - PE, Rel. Juiz Petrucio Ferreira; AC Nº 
5517-PE, Rel.  Juiz Petrucio Ferreira; AMS Nº 618 - PE, Rel. juiz Hugo Machado, que 
reconheceram o direito, que reconheceram o direito que busca, inclusive pelo tratamento 
isonômico. 
Com a resposta ao recurso, subiram os autos a este eg . Tribunal. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SR. JUIZ RIDALVO COSTA : Pretende a recorrente que lhe seja reconhecido o direito à 
prorrogação do prazo  de isenção de imposto de renda por mais cinco anos, desde que 
presentes as exigências contidas no art. 3º do D.L. nº1. 564/77 , que dispõe: 
"O prazo de 10 (dez) anos, na hipótese de instalação de projetos novos, poderá ser 
ampliado para até 15 (quinze) anos, desde que o empreendimento atenda a um dos 
seguintes requisitos: 
a)se localize em microrregiões menos desenvolvidas, a critérios da SUDAM e da 
SUDENE; 
b)apresente, no período de gozo da isenção, rentabilidade igual ou inferior a 12% (doze 
por cento) do capital e reservas médias do mesmo período ; 
c)absorva, em seu processo produtivo, matérias - primas e insumos produzidos na região, 
em montante superior a 50% (cinqüenta por cento) do custo da produção.” 
Acontece que o § 1º do art. 59 da Lei nº 7.450, de 23.12.85 veio a limitar o prazo 
isencional em até 10 (dez ) anos. 
Alega a Recorrente que tem direito adquirido à prorrogação, de acordo com a legslação 
anterior, já que o decênio da isenção inicial, iniciou-se antes da promulgação da lei nova, 
que restringiu o benefício. 
Assim, em primeiro lugar, há de ser examinado se a Apelante encontra-se amparada por 
direito adquirido ou se, a instalação do projeto na Região Nordeste, mesmo que de maior 
onerosidade, gerou-lhe mera expectativa de conseguir a prorrogação agora pleiteada. 
Filio-me à segunda hipótese, entendendo irreparável a bem posta sentença recorrida, da 
lavra do Eminente Juiz Federal Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti, que adoto como 
razão de decidir: 
“O cerne da questão é a existência ou não de “ Direito Adquirido” à prorrogação em favor 
da Autora. 
De acordo com a lei de introdução ao Código Civil - art. 6º, - § 2º Consideram-se 
adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como 
aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixado ou condição preestabelecida, 
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inalterável, a arbítrio de outrem.” 
No caso concreto, a Autora tinha direito adquirido a respeito ao prazo de dez (10) anos e 
em relação à prorrogação tinha apenas expectativa (esse seria um plus à isenção 
concedida) e não apenas um ato sob condição (alcançar o previsto no art. 3º do Decreto-
lei nº 1.564/67), pois como bem salienta Pontes de Miranda - “A condição só se refere AO 
EFEITO e não à existência da vontade negocial que deveria estar no suporte fáctico; 
concerne pois, ao plano da eficácia, o que também afasta a chamada teoria da 
PENDÊNCIA ...(vide Tratado de Direito Privado Tomo V - Parte Geral - Ed.  R.T. pág. 
288). 
No caso, em relação à “prorrogação”, tinha a Autora apenas expectativa. É ainda o Mestre 
Pontes de Miranda que leciona ... “ o suporte fático da expectativa é incompleto: no lugar 
em que haveria de estar certo fato, está, tão-só, a previsão de tal fato. Ao sujeito da 
expectativa, ao que, de fato, espera não está reconhecida nenhuma atividade, 
concernente ao que ele espera; nenhuma iniciativa, nenhuma tutela jurídica, se alguém 
nega ou se opõe ao que é previsão do expectant; nenhum ato de disposição, a respeito 
da expectativa, entraria no mundo jurídico. Não há credor, nem devedor, nem titular de 
gozo ou de uso, nem a totalidade dos sujeitos é adstrita a abster-se de negar a previsão, 
ou pretender que eles, ou a qualquer deles, caiba a expectativa. A ação declaratória seria 
de repelir-se, ab initio : não poderia haver relação jurídica." (obra citada, pág.297). 
José Souto Maior Borges, em seu notável trabalho “ Isenções Tributárias” (Ed. Sugestões 
Literárias; - 1969, 1ª Ed.) examina com precisão a questão da revogação das isenções:  
‘A isenção é um expediente técnico de liberação do ônus tributário que se torna efetivo 
por modalidades diversas, ora são concedidas sem termo de duracão legalmente 
prefixado, em caráter incondicional ou, em suma, de modo gracioso pelo poder que 
isenta; ora são concedidas por tempo determinado, em caráter contraprestacional ou 
bilateral, previstas ou não em contrato. 
No que tange à sua revogabilidade, os efeitos jurídicos de ambas as modalidades ão são 
os mesmos. 
A regra do art. 150, § 3º, da Constituição de 1967, como anteriormente a do art. 141, § 3º, 
da Constituição de 1946, resguardando o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 
julgada é incompatível com lei revogatória que retire, discricionariamente, vantagem 
econômica para cujo gozo o beneficiário praticou todos os atos ou prestou os fatos que 
lhe foram exigidos. 
A faculdade de revogar isenções, portanto, sofre limitações que decorrem dos princípios e 
normas da Constituição; não pode ser entendida como absoluta e sem condicionamentos 
de ordem temporal; comporta temperamentos ditados pelos diversos modos através dos 
quais o direito positivo disciplina a matéria, modalidades que, enquanto correspondem a 
diferentes técnicas de emprego do instituto da isenção, são susceptíveis de ordenação 
jurídica diversificada. 
O princípio de segurança jurídica exige que, uma vez reconhecida a isenção, não se 
produzam modificações arbitrárias no estatuto jurídico dos sujeitos por ela beneficiados. 
Com efeito, o Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1956) além do 
reconhecimento a contrário sensu das isenções incondicionais, outorgadas sem a 
exigência de obrigações correlatas do beneficiário, consagra as figuras das isenções 
condicionais, isto é, concedidas em função de determinadas condições e das isenções 
por prazo certo (transitórias) ou por prazo indeterminado (permanentes). 
Quanto ao regime jurídico-formal da exclusão do crédito tributário, é ainda admitida a 
isenção cntratual (arts. 176 e 178, combinados). 
De regra, a isenção tributária é revogável a qualquer tempo. A esta regra, excetuam-se, 
entretanto, as isenções por prazo certo e condicionais previstas ou não em contrato 
(Código cit., art.178). 
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Se a isenção tributária é concedida graciosamente, de modo incondicional ou sem 
corresponder à prestação a que se obrigou o respectivo beneficiário, ela pode ser 
revogada, a qualquer tempo, pelo poder concedente. Não estando a exoneração fiscal 
subordinada a nenhuma condição ou prazo definido, a regra é a possibilidade de sua 
revogação, a qualquer tempo. Porque o poder concedente não a assegurou por prazo 
certo, ou em função de determinadas condicões, a sua revogação dependerá apenas da 
edição de ato legislativo revogatório, baixado em função da livre apreciação pelo 
legislador, dos motivos de conveniência e oportunidade, em que se funda a medida. Em 
última análise, é o legislador, atento aos critérios e conclusões previamente fornecidos 
pela política fiscal, o árbitro da duação do benefício; da sua maior ou menor persistência 
no tempo. Se a ele não se configura mais conveniente ou oportuno preseverar a isenção, 
pura e simplesmente revoga-a. 
Ao contrário, nas isenções condicionais a lei estabelece as condições e os requisitos para 
a sua concessão.  Tais condições e requisitos ordinariamente exigem do titular da 
isenção, como pondera CARLOS MAXIMINIANO, esforço dispendioso, obra cara, 
imobilizacão de capitais próprios ou tomados a juros. 
Se nessas circunstâncias fosse juridicamente possível a cessação de plano da fruição do 
benefício fiscal, restabelecido total ou parcialmente o ônus da tributação, ninguém 
arriscaria seu futuro financeiro; ninguém acudiria aos acenos do Estado, através da 
legislação de incentivos fiscais, particularmente em matéria de isenções. A qualquer 
tempo, poder-se-ia dar ruptura do equilíbrio financeiro do investimento privado, com a 
superveniência da lei revogadora. (pág. 94/96). 
Aplicando esses princípios ao caso concreto, entendo que caso tivesse a utora 
preenchido os requisitos para requerer a prorrogação antes da entrada em vigor da lei nº 
7.450/85 e o tivesse feito. P.Ex: Caso o prazo de isenção de 10 anos viesse a expirar 
antes da entrada em vigor da citada lei e tivesse a Autora, preenchendo o suporte fático, 
requerido o benefício, não poderia a lei nova prejudicá-la, sob pena de ferir o disposto no 
art. 153, § 3º da Constituição Federal. A única ressalva que faço ao parecer CST nº 55/86 
é quanto ao tema inicial de incorporação do direito à prorrogação ao patrimônio jurídico do 
contribuinte, que seria a solicitação com preenchimento do suporte fático e não a 
apreciação. 
No caso concreto, cerca de só três anos após a entrada em vigor da lei nº 7.450/85 é que 
a Autora veio a requerer, face a alcançar 10 (dez) anos de incentivo, a prorrogação. O 
pedido teria que reger-se pela legislação vigente em 1988 e não em 1977 ou 1979. 
Observe-se, inclusive, o tempo e a forma da expressão verbal inseri da no art. 3º, do 
Decreto-lei nº 1.564/77:‘O PRAZO...PODERÁ SER "... (e não SERÁ) ampliado. O direito 
da Autora foi assegurado - 10 anos de isenção, a expectativa de prorrogação é que diluiu-
se, não havendo remédio jurídico para assegurar ‘expectativa de direito” (fls. 472 a 477) 
A propósito, já decidiu esta Egrégia Primeira Turma ao apreciar a AMS nº 1.355-PE, Rel. 
o Sr. Juiz Castro Meira, que a prorrogação do prazo isencional do Imposto de Renda a 
que se refere o art. 3º do D.L. nº 1.564/77, inclui-se na seara do poder discricionário da 
administração, razão pela qual não confere direito adquirido ao contribuinte. 
Do voto do Eminente Relator, colho o seguinte trecho : 
“Ora admitindo-se, ad argumentandum, que a situação jurídica da impetrante não fora 
atingida pelo § 1º do art. 59 da Lei nº 7.450/85, cabe analisar a natureza do ato 
administrativo a ser praticado pela autoridade coatora. 
Ao que se dessume da voz “poderá ser ampliado" trata-se de ato que decorre do poder 
discricionário da Superintendência da SUDENE que, examinando razões de oportunidade 
ou convniência, poderia ampliar o prazo do favor fiscal.  Como é sabido, o Judiciário 
poderá apreciar a legalidade e os limites da opção da autoridade administrativa, 
declarando a nulidade por eventual desvio de poder ou de finalidade. Todavia, é-lhe 
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vedado substituir o discricionarismo daquela autoridade. 
A propósito, escreve Hely Lopes Meirelles: 
‘Ao Poder Judiciário é permitido perquerir todos os aspectos de legitimidade, para 
descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ele se encontre, e seja qual 
for o artifício que encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre 
mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do 
ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administracão, e não de 
jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do governo 
ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de 
aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falt, com os princípios gerais do 
Direito.” (Direito Administrativo Brasileiro, 9ª Ed. f. 593). 
Desse modo, ainda que reconhecesse a ilegalidade do Parecer Normativo CST nº 55/86, 
não poderia ser acolhido o pedido para determinar-se a expedição do reconhecimento do 
direito requerido, à inexistência de direito subjetivo a essa declaração por tratar-se de ato 
que, inequivocamente, decorre do poder discricionário da autoridade administrativa”. 
Quanto à ilegalidade do Parecer Normativo CST nº55/86, argüida pela Apelante, também 
não prospera . 
Em primeiro lugar, fora editado dentro da competência regulamentadora da Secretaria da 
Receita Federal, de acordo com o disposto no Decreto-lei nº 76.085, de 06.08.75 e Lei nº 
5.172, de 25.10.66. 
A própria SUDENE reconhece, na resposta ao apelo (fls. 550/553), que as instruções 
normativas baixadas pela Receita Federal obrigam todos os órgãos da administração 
pública, inclusive ela própria. 
Demais disto, deu correta interpretação à Lei nº7.450/85, ao dispor que : 
“Faz jus  ampliação, até 15 anos, no prazo de gozo de isenção do imposto de renda e 
adicionais não restituíveis (artigos 440 e 450 do RI/80) a pessoa jurídica que em 24. 12. 
85, data em que entrou em vigor a Lei nº 7.450/ 85, era titular de direito adquirido 
comprovado por despacho favorável da SUDENE e da SUDAM." 
isto posto, nego provimento ao apelo. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 7.076 - PE (90. 05. 5218 - 0) 
Relator: O EXMO. SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS 
Apelante: COBAFI - CIA. BAHIANA DE FIBRAS 
Apeladas: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDENE E 
FAZENDA NACIONAL 
Advogados: VICENTE CAVALCANTI DE GOUVEIA FILHO E OUTROS (APTE.) E TÁCITO 
MAIA FONSECA E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. SUDENE. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 
ISENÇÃO. D . L. Nº  1.564/77. 
- A prorrogação ou ampliação do prazo de 10 (dez) anos de isenção do Imposto de 
Renda, nos termos do disposto no art. 3º do Decreto-Lei nº 1.564/77, por ter sido uma 
faculdade outorgada por lei, constituía tão-somente uma expectativa de direito, e não um 
direito adquirido. Não mais existindo a previsão legal para essa prorrogação ao tempo em 
que o contribuinte poderia obtê-la, retirada que foi pela Lei nº 7.450/85 (art. 59), não faz 
ele jus a tal prorrogação, pois esse direito só estaria assegurado se ao menos houvesse 
sido requerido sob a vigência do diploma legal que o admitia. 
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- Precedente da 1ª Turma deste TRF na AC nº 7074 - PE (unânime). 
- Apelação desprovida. Sentença confirmada. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas. Decide a Primeira 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, negar provimento 
à apelação, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que integram o julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 11 de outubro de 1990 (data do julgamento). 
Juiz CASTRO MEIRA - Presidente 
Juiz ORLANDO REBOUÇAS - Relator. 
 

RELATÓRIO 
O EXMO. SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (RELATOR): Cuida-se de Apelação Cível da 
sentença que julgou improcedente a ação ordinária declarativa de isenção e de 
inexistência de relação jurídico-tributária principal respectiva, movida por COBAFI -,CIA. 
BAHIANA DE FIBRAS, contra a SUDENE e a UNIÃO FEDERAL. 
A sentença monocrática concluiu pela improcedência da ação, por não reconhecer direito 
adquirido na pretensão da autora-apelante, esclarecendo que a isenção tributária é 
revogável a qualquer tempo, exceto quando se trata de isenção por prazo certo e 
condicional, a exemplo da isenção concedida à apelante.  
Afirma ainda que, “in casu”, só três anos após a entrada em vigor da Lei nº 7.450/85, foi 
requerida a prorrogação da isenção, por tal razão devendo ser aplicada a legislação 
vigente em 1988. 
Em suas razões, a apelante comenta ser inquestionável o direito adquirido à isenção 
pleiteada e diz que as citações feitas pelo MM. Juiz “a quo” não se aplicam à espécie, 
posto que se referem a outras situações, em que existe apenas expectativa de direito. 
Contra-razões da Fazenda nacional às fls. 507 e da SUDENE às fls. 509/511, pedem a 
manutenção da sentença. 
Regularmente processados, subiram os autos a este Egrégio Tribunal e a mim vieram, por 
distribuição. 
É O RELATÓRIO. 
 

VOTO 
O EXMO. SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (RELATOR): 
Em data de 13 de setembro do corrente ano esta Turma, julgando a Apelação Cível nº 
7074 - PE, que trata de matéria idêntica, decidiu por unanimidade negar provimento à 
apelação da autora, consoante Acórdão relatado pelo eminente Juiz RIDALVO COSTA, 
cuja Ementa é a seguinte: ”TRIBUTÁRIO. SUDENE. PRAZO ISENCIONAL DO IMPOSTO 
DE RENDA. 
Inexistência de direito adquirido à prorrogação prevista no art. 3º do D.L nº 1.564/77, se a 
empresa, antes de 24.12.85 não havia obtido despacho favorável da SUDENE. 
Aplicação imediata do art. 59 da Lei nº 7.450/85. 
Legalidade do Parecer Normativo CST nº 55/86. 
Sentença mantida por seus fundamentos”. 
Em voto oral que proferi naquele julgamento, ressaltei que a isenção de imposto, quando 
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concedida por prazo determinado e mediante as condições legalmente exigidas, não pode 
ser revogada enquanto vigora, nem pode ultrapassar o prazo estabelecido, salvo se 
ocorrer a prorrogação porventura facultada, ou se uma nova lei vier a permitir a renovação 
do benefício. 
Na espécie, a isenção do Imposto de Renda foi de dez anos, admitida a prorrogação 
através de ato administrativo, desde que o contribuinte atendesse às condições para tanto 
exigidas. Não se obrigava a Administração a conceder essa prorrogação . Apenas a Lei 
outorgou-lhe a faculdade de fazê-lo por mais cinco anos, desde que expressamente dizia 
que “o prazo de 10 (dez) anos, na hipótese de instalação de projetos novos, poderá ser 
ampliado para até 15 (quinze) anos,   “ (art. 3º do D.L. nº 1.564/77). 
Sobreveio, porém, a Lei nº 7.450/85 que, em seu art. 59, § 1º, restringiu o prazo dessa 
isenção para o máximo de 10 anos. A autora, ora apelante, alegando ser detentora de 
direito adquirido, pretende a ampliação do benefício para 15 (quinze) anos, consoante a 
legislação anterior, referente aos anos de 1987 a 1991, de vez que, quando da vigência 
da Lei nº 7.450, vinha fruindo os 10 (dez) anos iniciais do benefício. 
Entendo que a prorrogação ou ampliação do prazo isencional previsto no art. 3º do 
Decreto-Lei nº 1.564/77, por ter sido uma faculdade outorgada por este diploma legal, 
constituía tão-somente uma expectativa de direito, e não um direito adquirido, como 
pretende a recorrente. Assim é que, não havendo mais a previsão legal para essa 
prorrogação ao tempo em que o contribuinte poderia obtê-la, não faz ele jus ao direito 
postulado na inicial. Se houvesse ao menos requerido o benefício da prorrogação sob a 
vigência da lei que a admitia, aí sim, estaria esse direito assegurado, o que, entretanto, 
não ocorreu. 
Portanto, adotando os fundamentos do voto proferido pelo eminente Relator da Apelação 
Cível nº 7074 - PE, o Sr. Juiz RIDALVO COSTA, cuja cópia em anexo passa a integrar o 
presente, nego provimento à apelação, para confirmar em todos os seus termos a r. 
sentença recorrida. 
É COMO VOTO. 
 

VOTO 
O SR. JUIZ RIDALVO COSTA: Pretende a recorrente que lhe seja reconhecido o direito à 
prorrogação do prazo de isenção de imposto de renda por mais cinco anos, desde que 
presentes as exigências contidas no art. 3º do D.L. nº 1.564/77, que dispõe: 
“O prazo de 10 (dez) anos, na hipótese de instalação de projetos novos, poderá ser 
ampliado para até 15 (quinze) anos, desde que o empreendimento atenda a um dos 
seguintes requisitos: 
a) se localize em microrregiões menos desenvolvidas, a critérios da SUDAM e da 
SUDENE; 
b) apresente, no período de gozo da isenção, rentabilidade igual ou inferior a 12% (doze 
por cento) do capital e reservas médias do mesmo período; 
c) absorva, em seu processo produtivo, matérias-primas e insumos produzidos na região, 
em montante superior a 50% (cinqüenta por cento) do custo da produção”. 
Acontece que o § 1º do art. 59 da Lei nº 7.450, de 23.12.85 veio a limitar o prazo 
isencional em até 10 (dez) anos. 
Alega a recorrente que tem direito adquirido à prorrogação, de acordo com a legislação 
anterior, já que o decênio da isenção inicial, iniciou-se antes da promulgação da lei nova, 
que restringiu o benefício. 
Assim, em primeiro lugar, há de ser examinado se a Apelante encontra-se amparada por 
direito adquirido ou se, a instalação do projeto na Região Nordeste, mesmo que de maior 
onerosidade, gerou-lhe mera expectativa de conseguir a prorrogação agora pleiteada. 
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Filio-me à segunda hipótese, entendendo irreparável a bem posta sentença recorrida, da 
lavra do Eminente Juiz Federal Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti, que adoto como 
razão de decidir: 
“O cerne da questão é a existência ou não de “Direito Adquirido” à prorrogação em favor 
da Autora. 
De acordo com a lei de introdução ao Código Civil - art. 6º, § 2º - Consideram-se 
adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como 
aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixado ou condição preestabelecida, 
inalterável, a arbítrio de outrem”. 
No caso concreto, a Autora tinha direito adquirido ao respeito ao prazo de dez (10) anos e 
em relação à prorrogação tinha apenas expectativa (esse seria um plus à isenção 
concedida) e não apenas um ato sob condição (alcançar o previsto no art. 3º do Decreto-
Lei nº 1.564/77), pois como bem salienta Pontes de Miranda - “A condição só se refere 
AO EFEITO e não à existência da vontade negocial que deveria estar no suporte fáctico; 
concerne pois, ao plano da eficácia, o que também afasta a chamada teoria da 
PENDÊNCIA”.... (vide Tratado de Direito Privado - Tomo V - Parte Geral - Ed. R. T. pág. 
288). 
No caso, em relação à “prorrogação” tinha a Autora apenas expectativa. É ainda o Mestre 
Pontes de Miranda que leciona ... “o suporte fático da expectativa é incompleto: no lugar 
em que haveria de estar certo fato, está, tão-só, a previsão de tal fato. Ao sujeito da 
expectativa, ao que, de fato, espera não está reconhecida nenhuma atividade, 
concernente ao que ele espera; nenhuma iniciativa, nenhuma tutela jurídica, se alguém 
nega ou se opõe ao que é previsão do expectante; nenhum ato de disposição, a respeito 
da expectativa, entraria no mundo jurídico . Não há credor, nem devedor, nem titular de 
gozo ou de uso, nem a totalidade dos sujeitos é adstrita a abster-se de negar a previsão, 
ou pretender que eles, ou qualquer deles, caiba a expectativa. A ação declaratória seria 
de repelir-se, ab initio: não poderia haver relação jurídica”.(obra citada, pág. 297). 
José Souto Maior Borges, em seu notável trabalho “Isenções Tributárias” (Ed. Sugestões 
Literárias - 1969, 1ª Ed.) examina com precisão a questão da revogação das isenções: 
“A isenção é um expediente técnico de liberação do ônus tributário que se torna efetivo 
por modalidades diversas, ora são concedidas sem termo de duração legalmente 
prefixado, em caráter incondicional ou, em suma, de modo gracioso pelo poder que 
isenta; ora são concedidas por tempo determinado, em caráter contraprestacional ou 
bilateral , previstas ou não em contrato. 
No que tange à sua revogabilidade, os efeitos jurídicos de ambas as modalidades não são 
os mesmos. A regra do art. 150, § 3º, da Constituição de 1967, como anteriormente a do 
art. 141, § 3º, da Constituição de 1946, resguardando o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada, é incompatível com lei revogatória que retire, 
discricionariamente, vantagem econômica para cujo gozo o beneficiário praticou todos os 
fatos que lhe foram exigidos. 
A faculdade de revogar isenções, portanto, sofre limitações que decorrem dos princípios e 
normas da Constituição; não pode ser entendida como absoluta e sem condicionamentos 
de ordem temporal; comporta temperamentos ditados pelos diversos modos através dos 
quais o direito positivo disciplina a matéria, modalidades que, enquanto correspondem a 
diferentes técnicas de emprego do instituto da isenção, são susceptíveis de ordenação 
jurídica diversificada. 
O princípio de segurança jurídica exige que, uma vez reconhecida a isenção, não se 
produzam modificações arbitrárias no estatuto jurídico dos sujeitos por ela beneficiados. 
Com efeito, o Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1956) além do 
reconhecimento a contrário sensu das isenções incondicionais, outorgadas sem a 
exigência de obrigações correlatas do beneficiário, consagra as figuras das isenções 
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condicionais, isto é, concedidas em função de determinadas condições e das isenções 
por prazo certo (transitórias) ou por prazo  indeterminado (permanentes). 
Quanto ao regime jurídico-formal da exclusão do crédito tributário, é ainda admitida a 
isenção contratual (arts. 176 a 178, combinados). 
De regra, a isenção tributária é revogável a qualquer tempo. A esta regra, excetuam-se, 
entretanto, as isenções por prazo certo e condicionais previstas ou não em contrato ( 
Código Cit., art. 178). 
Se a isenção tributária  é concedida graciosamente, de modo incondicional ou sem 
corresponder à prestação a que se obrigou o respectivo beneficiário, ela pode ser 
revogada, a qualquer tempo, pelo poder concedente. Não estando a exoneração fiscal 
subordinada a nenhuma condição ou prazo definido, a regra é a possibilidade de sua 
revogação, a qualquer tempo. Porque o poder concedente não a assegurou por prazo 
certo, ou em função de determinadas condições, a sua revogação dependerá apenas da 
edição de ato legislativo revogatório, baixado em função da livre apreciação pelo 
legislador, dos motivos de conveniência e oportunidade, em que se funda a medida. Em 
última análise, é o legislador, atento aos critérios e conclusões previamente fornecidos 
pela política fiscal, o árbitro da duração do benefício; da sua maior ou menor persistência 
no tempo. Se a ele não se configura mais conveniente ou oportuno preseverar a isenção, 
pura e simplesmente revoga-a. 
ao contrário, nas isenções condicionais a lei estabelece as condições e os requisitos para 
a sua concessão. Tais condições e requisitos ordinariamente exigem do titular da isenção, 
como pondera CARLOS MAXIMILIANO, esforço dispendioso, obra cara, imobilização de 
capitais próprios ou tomados a juros. 
Se nessas circunstâncias fosse juridicamente possível a cessação de plano de fruição do 
benefício fiscal, restabelecido total ou parcialmente o ônus da tributação, ninguém 
arriscaria seu futuro financeiro; ninguém acudiria aos acenos do Estado, através da 
legislação de incentivos fiscais, particularmente em matéria de isenções. A qualquer 
tempo, poder-se-ia dar ruptura do equilíbrio financeiro do investimento privado, com a 
superveniência da lei revogadora”.(pág. 94/96). 
Aplicando esses princípios ao caso concreto, entendo que caso tivesse a Autora 
preenchido os requisitos para requerer a prorrogação antes da entrada em vigor da lei nº 
7.450/85 e o tivesse feito. P Ex: Caso o prazo de isenção de 10 anos viesse a expirar 
antes da entrada em vigor da citada lei e tivesse a Autora, preenchendo o suporte fático, 
requerido o benefício, não poderia a lei nova prejudicá-la, sob pena de ferir o disposto no 
art. 153, § 3º da Constituição Federal. A única ressalva que faço ao parecer CST nº 55/86 
é quanto ao tema inicial de incorporação do direito à  prorrogação ao patrimônio jurídico 
do contribuinte, que seria a solicitação com preenchimento do suporte fático e não a 
apreciação. 
No caso concreto, cerca de só três anos após a entrada em vigor  da lei nº 7.450/85 é que 
a Autora veio a requerer, face a alcançar 10 (dez) anos de incentivo, a prorrogação. O 
pedido teria que reger-se pela legislação vigente em 1988 e não em 1977 ou 1979. 
Observe-se, inclusive, o tempo e a forma da expressão verbal inserida no art. 3º, do 
Decreto-Lei nº 1.564/77: 
“O PRAZO ... PODERÁ SER”...(e não SERÁ) ampliado. O direito da Autora foi 
assegurado - 10 anos de isenção, a expectativa de prorrogação é que diluiu-se, não 
havendo remédio jurídico para assegurar “expectativa de direito” (fls. 472 a 477). 
A propósito, já decidiu esta Egrégia Primeira Turma  ao apreciar a AMS nº 1.355 - PE, 
Rel. o Sr. Juiz Castro Meira, que a prorrogação do prazo isencional do Imposto de Renda 
a que se refere o art. 3º do D.L. nº 1.564/77, inclui-se na seara do poder discricionário da 
administração, razão pela qual não confere direito adquirido ao contribuinte. 
Do voto do Eminente Relator, colho o seguinte trecho: 
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“Ora, admitindo-se, ad argumentandum, que a situação jurídica da impetrante não fora 
atingida pelo § 1º do art. 59 da Lei nº 7.450/85, cabe analisar a natureza do ato 
administrativo a ser praticado pela autoridade coatora. 
Ao que se dessume da voz “poderá ser ampliado” trata-se de ato que decorre do poder 
discricionário da Superintendência da SUDENE que, examinando razões de oportunidade 
ou conveniência, poderia ampliar o prazo do favor fiscal. Como é sabido, o Judiciário 
poderá apreciar a legitimidade e os limites da opção da autoridade administrativa, 
declarando a nulidade por eventual desvio de poder ou de finalidade. Todavia, é-lhe 
vedado substituir o discricionarismo daquela autoridade. 
A propósito, escreve Hely Lopes Meirelles: 
“Ao poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legitimidade, para 
descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ele se encontre, e seja qual 
for o artifício que encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre 
mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do 
ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de 
jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se  com conveniências do 
governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é 
a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios 
gerais do Direito”. (Direito Administrativo Brasileiro, 9ª ed. fl. 593). 
Desse modo, ainda que reconhecesse a ilegalidade do Parecer Normativo CST nº 55/86, 
não poderia ser acolhido o pedido para determinar-se a expedição do reconhecimento do 
direito adquirido, à inexistência de direito subjetivo a essa declaração por tratar-se de ato 
que, inequivocamente, decorre do poder discricionário da autoridade administrativa”. 
Quanto à ilegalidade do parecer Normativo CST nº 55/86, argüida pela Apelante, também 
não prospera. 
Em primeiro lugar, fora editado dentro da competência regulamentadora da Secretaria da 
Receita Federal, de acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 76.085, de 06.08.75 e Lei nº 
5.172, de 25.10.66. 
A própria SUDENE reconhece, na resposta ao apelo (fls. 550/553), que as instruções 
normativas baixadas pela Receita Federal obrigam todos os órgãos da administração 
pública, inclusive ela própria. 
Demais disto, deu correta interpretação à Lei nº 7.450/85, ao dispor que: 
“Faz jus à ampliação, até 15 anos, no prazo de gozo de isenção do imposto de renda e 
adicionais não restituíveis (artigos 440 e 450 do RI/80) a pessoa jurídica que em 24.12.85, 
data em que entrou em vigor a Lei nº 7.450/85, era titular de direito adquirido comprovado 
por despacho favorável da SUDENE e da SUDAM”. 
Isto posto, nego provimento ao apelo. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 7.520 - PE  
Relator: JUIZ CASTRO MEIRA  
Apelante: AGROINDUSTRIAL SÃO GONÇALO S/A 
Apelado: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDENE  
Advogados: MARA REGINA SIGUEIRA DE LIMA E OUTROS (APTE.) E  
TACITO MAIA FONSECA (APDO.) 
 

EMENTA 
PRAZO ISENCIONAL DO I.R. PRORROGAÇÃO.  INTELIGÊNCIA DO ART. 32, 
DECRETO-LEI Nº 1.564/77, § 1º DO ART 59 DA LEI 7. 450/85 E PARECER 
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NORMATIVO CST 55/F36. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NULIDADE NÃO 
PRONUNCIADA.  ART.249, § 2º DO CPC.  RECONHECIMENTO DO DIREITO.  ATO 
DISCRlClONÁRIO DA ADMlNlSTRAÇÃO. 
-- A apreciação peja SUDENE da Prorrogação do prazo isencional do IR conforme art. 3º 
do DL n2 1.564/77 e não à luz do § 1º, art. 59 da Lei 7.450/85, encontra óbice no Parecer 
Normativo CST 55/86. 
- A Receita Federal só entende possível a prorrogação se a Pessoa jurídica, em 24.12.85, 
quando entrou em vigor a Lei nº 7.450, era titular de direito adquirido comprovado por 
despacho favorável da SUDENE ou da SUDAM. 
- Assim, indispensável seria o chamamento da União Federal como litisconsorte, pois 
pretende-se o reconhecimento de direito adquirido à prorrogação, contra expressa 
determinação do Fisco Federal. 
- Nulidade: que deixa de ser pronunciada visto que o mérito favorece à parte a quem 
aproveita a sua declaração, cnsoante art. 249, § 2º do CPC. 
- Ainda que se reconhecesse a ilegalidade do Parecer Normativo CST 55/86, não caberia 
ao Judiciário determinar a expedição do reconhecimento do direito requerido, por tratar-se 
de ato que decorre, inequivocamente, do poder discricionário da autoridade 
administrativa. 
- Precedentes desta 1ª Turma:AMS 1355 - PE, AMS 1819 - PE, AMS 1976 - PE, AC 7074 
- PE. 
- Apelação improvida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, negar provimento à apelação, nos termos, do relatório e notas taquigráficas, 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 25 de outubro do 1990. 
Juiz CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
 

RELATÓRIO 
O Sr.  Juiz CASTRO MEIRA: 
AGROINDUSTRIAL SÃO GONÇALO S/A, devidamente qualificada, promoveu a presente 
Ação Declaratória cumulada com Ação Condenatória da Obrigação de Fazer contra a 
SUDENE-SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE, alegando 
que é empresa instalada na área de atuação daquela autarquia, gozando da isenção total 
do imposta de renda de que trata a Lei nº 4.239/63, pelo prazo de 10 (dez) anos, 
prorrogável por mais 05 (cinco) anos, de acordo com o art. 3º do DL nº 1564/77. 
Sustenta a autora que a isenção é disciplinada pelo art. 13 da Lei 4239/63, com a nova 
redação dada pelo art. 1º do DL 1564/77, enquanto que a prorrogação é regida pelo art. 
32 do mesmo decreto-lei.  Assim, não poderia a ré, respaldada no Parecer Normativo 
CST nº 55, entender que o prazo de vigência do incentivo, a partir da Lei 7.450/85, se 
restringisse aos 10 anos, tendo em vista que a alteração introduzida no art. 59, § 1º da 
mesma lei seria dirigida à isenção e não à prorrogação. 
Ademais, a Lei nº 7.450/85 entrou em vigor à época em que a autora já era titular do 
direito à isenção, estando garantida pelo parágrafo 3º do art. 153 da CF de 1969, 
consolidada Pelo art. 5º,  XXXVI da Constituição vigente. 
Ao final, pede a procedência da ação a fim de ser declarada  existência de relação jurídica 
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que ampara a seu direito à apreciação com supedâneo no art. 3º do Decreto-Lei nº 
1.564/77. vigente ao tempo em que lhe foi deferido o incentivo isencional.  Pede, ainda, 
que, se o pedido de prorrogação atendeu ao prescrito no último diploma legal, seja 
expedido ato de reconhecimento, da prorrogação do prazo de isenção à autora. 
Contestando, a SUDENE alega achar-se adstrita ao Parecer Normativo CST nº 55, de 
12.08.86, Pelo qual somente "faz jus à ampliação, até 15 anos, do prazo de gozo de 
isenção do imposto de renda e adicionais não restituíveis (arts. 440 e 450 do RIR/80), a 
pessoa jurídica que, em 24.12.85, data em que entrou em vigor a Lei nº 7450/85, era 
titular de direito adquirido comprovado por despacho favorável da SUDENE ou da 
SUDAM.” 
Sentenciando às fls. 88/92, o MM. Juiz “a quo” julgou improcedente a ação. 
lnconformada, apelou da sentença a autora (fls. 66/70). 
Com as contra-razões, subiram os autos. 
Dispensada a revisão (art. 30, IX do RI). 
É o relatório. 
 

VOTO 
O Sr.  Juiz CASTRO MEIRA: 
A matéria exposta na presente ação diz respeito à persistência do invocado direito 
adquirido da Apelante a ter seu pedido de prorrogação do prazo isencional por mais cinco 
anos, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 1.564/77, malgrado a revogação desse 
dispositivo pelo art. 59, I da Lei nº 7.450, de 23.12.85. 
Embora a autora argumente que a Secretaria da Receita. Federa não tem nenhuma 
ingerência no processo de reconhecimento de isenção, nos termos do art. 37 da Lei nº 
5.508, de 11.10.68, afirma que lhe parece impertinente o Parecer CST nº 55, de 12.08.86. 
Ora, é co base nesse ato que a SUDENE resiste à Pretensão da autora, ora apelante. 
Desse modo, a decisão do pleito acarretará conseqüências para a Fazenda Nacional, 
pois, se deferido o pedido, acarretará a conseqüência de impedi-Ia de recolher o imposto 
de renda da recorrente durante um lustro, malgrado seu entendimento em sentido oposto. 
É flagrante a ocorrência de litisconsórcio necessário, nos termos do art. 47 do CPC, que- 
assim dispõe: 
"Art. 47 - Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da 
relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso 
em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no 
processo. 
Parágrafo único - O juiz ordenará ao autor que promova a citação de todos os 
litisconsortes necessários, dentro do prazo que assinar, sob pena de declarar extinto o 
processo.” 
O Excelso Pretório já reconheceu que o litisconsórcio necessário "tem lugar se a decisão 
da causa propende a acarretar obrigação dirta para o terceiro, a prejudicá-lo ou a afetar 
seu direito subjetivo" (RTJ 80/611). 
Esta 1ª Turma, na AMS 117-PE, em que foram apelantes CALMOL-CAL MOSSORÓ 
LTDA E OUTROS, no qual se enfoca pedido idêntico, assim decidiu: 
"PROCESSUAL CIVIL.  LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO.  CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL, ART. 47.  FALTA DE CITAÇÃO. 
- O litisconsórcio necessário "tem lugar se a decisão da causa propende a acarretar 
obrigação direta para o terceiro, a prejudicá-lo ou afetar seu direito subjetivo”. (RTJ 
594/248). 
-”É nulo o processo em que não foi citado litisconsorte necessário. (RTJ 80/611).” 
No entanto, deixo de, pronunciar a nuIidade convencido que me encontro de que o mérito 
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não favorece à apelante, atento ao disposto no art. 249, § 2º do CPC, "in verbis": 
"Quando puder decidir do mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração da 
nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta." 
Ora, admitindo-se, “ad argumentandum”, a tese da apelante caberia analisar a natureza 
do ato administrativo a ser praticado pela SUDENE, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 
nº 1.564/77, que assim dispõe: 
"O Prazo de 10 (dez) anos, na hipótese de instalação de projetos novos poderá ser 
ampliado para até 15 (quinze) anos, desde que o empreendimento atenda a um dos 
seguintes requisitos: 
a) se localize em microrregiões menos desenvolvidas, a critério da SUDAM e da 
SUDENE; 
b) apresente, no período de gozo da Isenção, rentabilidade igual ou inferior a 12% (doze 
por cento) do capital e reservas médias do mesmo período; 
c) absorva, em seu processo produtivo, matérias-primas e insumos produzidos na região, 
em montante superior a 50% (cinqüenta por cento) do custo da produção." 
Ao que se dessume da voz “poderá ser ampliado” trata-se de ato que decorre do poder 
discricionário da Superintendência da SUDENE que, examinando razões de oportunidade 
ou conveniência, poderia ampliar o prazo do favor fiscal.  Como é sabido, o Judiciário 
poderá apreciar a legalidade e os limites da opção da autoridade administrativa, 
declarando a nulidade por eventual desvio de poder ou de finalidade.  Todavia, é-lhe 
vedado substituir o discricionarismo daquela autoridade. 
A propósito, escreve Hely Lopes Meirelles: 
"Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legitimidade, para 
descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre e seja qual 
for o artifício que a encubra.  O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o 
mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do 
ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de 
jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do governo 
ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de 
aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do 
Direito.” (DIREIT0 ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 9ª Ed. f. 593). 
Desse modo, ainda que reconhecesse a ilegalidade do Parecer Normativo CST 55/86, 
não poderia ser acolhido o pedido para determinar-se, a expedição do reconhecimento do 
direito requerido, à inexistência de direito subjetivo a essa declaração por tratar-se de ato 
que, inequivocadamente, decorre do poder discricionário de autoridade administrativa. 
Aliás, esse aspecto da questão mereceu lúcida análise na r. sentença, na seguinte 
passagem: 
"Com efeito, diz o comando legal de importância (art. 3º, Dec-Lei nº 1.564/77), que o 
prazo de 10 (dez) anos, na hipótese de instalação de projetos novos, poderá ser ampliado 
para até 15 (quinze) anos, ... no que vai conferida uma faculdade - e não uma obrigação - 
ao poder público. 
Neste sentido, porque o verbo "poder", referido na Lei, implica tal faculdade, cioso é 
compreender, logicamente, que a esta faculdade é de corresponder, sinalagmaticamente, 
não mais do que uma expectativa que se pode traduzir, no caso, em direita, ou não, para 
a parte ora autora. 
E a "expectatio" diz bem com a interpretação que se deve dar ao texto legal em 
comentário. É que a Lei que outorga a isenção há de ser, por força do CTN (art. 111), 
interpretada literalmente, por certo não podendo atingir situações jurídicas por ela não 
previstas em clarividência ou por ela meramente programadas como faculdade do Poder 
Público, a agir segundo cada caso concreto." 
Foi esse o entendimento unânime desta 1ª Turma, ao apreciar pedido idêntico nos 
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recursos AMS 1355/PE, AMS 1819/PE, AMS 1976/PE, relatados por mim e na AC 
7074/PE, Relator Juiz Ridalvo Costa. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 7.558 - PE 
Relator: JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelantes: SUDENE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE E 
FAZENDA NACIONAL 
Apelado: OXITENO NORDESTE S/A IND/ E COM/ 
Advogados: TÁCITO MAIA FONSECA (APTE.) E  
VICENTE CAVALCANTI DE GOUVEIA FILHO E OUTROS (APDO.) 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA/PE 
 

EMENTA 
PRAZO ISENCIONAL DO I. R. PRORROGAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, 
DECRETO - LEI Nº 1 . 564/77, § 1º DO ART. 59 DA LEI 7 . 450/85 E PARECER 
NORMATIVO CST 55/86 RECONHECIMENTO DO DIREITO. ATO DISCRICIONÁRIO DA 
ADMINISTRAÇÃO. 
A apreciação pela SUDENE da prorrogação do prazo isencional do IR conforme art. 3º do 
DL. nº 1  .564/77 e não à luz do § 1º, art. 59 da Lei 7.450/85, encontra óbice no Parecer 
Normativo CST 55/86. 
A Receita Federal só entende possível a prorrogação se a pessoa jurídica, em 24 12. 85, 
quando entrou em vigor a Lei nº 7.450, era titular de direito adquirido comprovado por 
despacho favorável da SUDENE ou da SUDAM. 
Ainda que se reconhecesse a ilegalidade do Parecer Normativo CST 55/86, não caberia 
ao Judiciário determinar a expedição do reconhecimento do direito requerido, por tratar-se 
de ato que decorre, inequivocamente, do poder discricionário da autoridade 
administrativa. 
Precedentes desta 1ª Turma: AMS 1355/PE, AMS 1819/PE, AMS 1976/PE, AC 7520/PE, 
AC 7074/PE e AC 7076/PE. 
Apelações e remessa oficial providas. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade de votos, dar provimento às apelações e à remessa oficial, nos termos do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Recife, 08 de novembro de 1990. 
Juiz RIDALVO COSTA - Presidente 
Juiz CASTRO MEIRA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O Sr. Juiz CASTRO MEIRA: 
OXITENO NORDESTE S/A IND/ E COM/, devidamente qualificada, promoveu a presente 
Ação Declaratória de Isenção e de Inexistência da Relação Jurídico-Tributária Principal 
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Respectiva contra a SUDENE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO 
NORDESTE e a UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL),alegando que é empresa 
instalada na área de atuação daquela autarquia, gozando da isenção total do imposto de 
renda de que trata a Lei nº 4. .239/63, pelo prazo de 10 (dez) anos, de acordo com o art. 
3º do D.L nº 1.564/77. 
Sustenta a autora que a "aquisição do direito à ampliação da isenção por mais 5 (cinco) 
anos, independe, em que pese a esdrúxula tese do Parecer Normativo CST nº 55/87, da 
expedição do ato administrativo de competência da SUDENE. Isto porque (...) a matéria 
está constitucionalmente posta sob reserva de lei. E que "o direito à isenção perfez-se, 
tornou-se completo e acabado, entrou no patrimônio jurídico da Suplicante no momento 
em que a lei incidiu". Daí - acrescenta a autora - que "o ingresso do requerimento pouco 
importa: se antes ou depois de concluído o decênio inicial: se antes ou depois da vigência 
da lei nº 7. 450/85". 
Ao final, pede a procedência da ação a fim de ser declarada a existência de relação 
jurídica que ampara o seu direito à apreciação com supedâneo no art. 3º do Decreto-Lei 
nº 1.564/77, vigente ao tempo em que lhe foi deferido o incentivo isencional, e a 
conseqüente declaração de ilegalidade do Parecer Normativo nº 55/86 - CST, da 
Secretaria da Receita Federal. 
Contestando, a SUDENE alega achar-se adstrita ao Parecer Normativo CST nº 55, de 
12.08.86, pelo qual somente "faz jus à ampliação, até 15 anos, do prazo de gozo de 
isenção do imposto de renda e adicionais não restituíveis (arts. 440 e 450 do RIR/80), a 
pessoa jurídica que, em 24.12.85, data em que entrou em vigor a Lei nº 7450/85, era 
titular de direito adquirido comprovado por despacho favorável da SUDENE ou da 
SUDAM". 
Por sua vez, a UNIÃO FEDERAL, alega que inexiste direito adquirido, tampouco 
expectativa de direito; que não houve despacho concessivo da isenção, de forma que não 
há se falar em direito à isenção; que, mesmo se houvesse o referido despacho, ainda 
assim não teria a Autora direito adquirido, nos termos do § 2º do art. 159, CTN. Por fim, 
requereu a improcedência da ação. 
Sentenciando às fls. 362/369, o MM. juiz "a quo" julgou procedente a ação. 
Inconformadas, apelaram da sentença a FAZENDA NACIONAL e a SUDENE, com as 
razões de fls. 371/375 e 377/380, respectivamente. 
Com as contra-razões de fls. 383/401, subiram os autos. 
Dispensada a revisão (art. 30, IX do RI). 
É o relatório. 
 

VOTO 
O Sr. Juiz CASTRO MEIRA: 
A matéria exposta na presente ação diz respeito à persistência do invocado direito 
adquirido da Apelante a ter seu pedido de prorrogação do prazo isencional por mais cinco 
anos, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 1.564/77, malgrado a revogação desse 
dispositivo pelo art. 59, I da Lei nº 7.450, de 23.12.85. 
Embora a autora argumente que a Secretaria da Receita Federal não tem nenhuma 
ingerência no processo de reconhecimento de isenção, nos termos do art. 37 da Lei nº 
5.508, de 11.10.68, afirma que lhe parece impertinente o Parecer CST nº 55, de 12.08.86. 
Ora, é com base nesse ato que a SUDENE resiste à pretensão da autora, ora apelante. 
Desse modo, a decisão do pleito acarretará conseqüências para a Fazenda Nacional, 
pois, se deferido o pedido, acarretará a conseqüência de impedi-la de recolher o imposto 
de renda da recorrente durante um lustro, malgrado seu entendimento em sentido oposto. 
Ora, admitindo-se ,"ad argumentandu", a tese da apelante, caberia analisar a natureza do 
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ato administrativo a ser praticado pela SUDENE, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 
1.564/77, que assim dispõe: 
"O prazo de 10 (dez) anos, na hipótese de instalação de projetos novos, poderá ser 
ampliado para até 15 (quinze) anos, desde que o empreendimento atenda a um dos 
seguintes requisitos: a) se localize em microrregiões menos desenvolvidas, a critério da 
SUDAM e da SUDENE; b) apresente, no período de gozo da isenção, rentabilidade igual 
ou inferior a 12% (doze por cento) do capital e reservas médias do mesmo período; c) 
absorva, em seu processo produtivo, matérias-primas e insumos produzidos na região, 
em montante superior a 50% (cinqüenta por cento) do custo da produção." 
Ao que se dessume da voz "poderá ser ampliado" trata-se de ato que decorre do poder 
discricionário da Superintendência da SUDENE que, examinando razões de oportunidade 
ou conveniência, poderia ampliar o prazo do favor fiscal. Como é sabido, o Judiciário 
poderá apreciar a legalidade e os limites da opção da autoridade administrativa, 
declarando a nulidade por eventual desvio de poder ou de finalidade. Todavia, é-lhe 
vedado substituir o discricionarismo daquela autoridade. 
A Propósito, escreve Hely Lopes Meirelles: 
"Ao Poder Judiciário é permitido, perquirir todos os aspectos de legitimidade, para 
descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual 
for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o 
mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do 
ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de 
jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do governo 
ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de 
aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do 
Direito." (DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 9ª Ed. f..593). 
Desse modo, ainda que reconhecesse a ilegalidade do Parecer Normativo CST 55/86, 
não poderia ser acolhido o pedido para determinar-se a expedição do reconhecimento do 
direito requerido, à inexistência de direito subjetivo a essa declaração por tratar-se de ato 
que, inequivocamente, decorre do poder discricionário da autoridade administrativa. 
Foi esse o entendimento unânime desta 1ª Turma, ao apreciar pedido idêntico nos 
recursos AMS 1355/PE, AMS 1819/PE, AMS 1976/PE, AC 7520/PE, relatados por mim, 
na AC 7074/PE, Relator Juiz Ridalvo Costa e na AC 7076/PE, Relator Juiz Orlando 
Rebouças. Destes dois últimos, transcrevo suas ementas: 
"TRIBUTÁRlO.  SUDENE.  PRAZO ISENCIONAL DO IMPOSTO DE RENDA. 
Inexistência de direito adquirido à prorrogação prevista no art. 3º do D.L. nº 1.564/77, se a 
empresa, antes de 24.12.85 não havia obtido despacho favorável da SUDENE. 
Aplicação imediata do art. 59 da Lei nº 7.450/85. 
Legalidade do Parecer Normativo CST nº 55/86.  
Sentença mantida por seus fundamentos. (AC 7074/PE, Rel . Juiz RIDALVO COSTA, j. 
13.09.90). 
"TRIBUTÁRIO.  IMPOSTO DE RENDA.  SUDENE.  PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 
ISENÇÃO.  DL Nº 1.564/77.A prorrogação ou ampliação do prazo de 10 (dez) anos de 
isenção do Imposto de Renda, nos termos do disposto no art. 3º do Decreto-Lei nº 
1.564/77, por ter sido uma faculdade outorgada por lei, constituía tão-somente uma 
expectativa de direito, e não um direito adquirido.  Não mais existindo a previsão legal 
para essa prorrogação ao tempo em que a contribuinte poderia obtê-la, retirada que foi 
pela Lei nº 7.450/85 (art. 59), não faz ele jus a tal prorrogação, pois esse direito só estaria 
assegurado se ao menos houvesse sido requerido sob a vigência do diploma legal que o 
admitia. 
Precedente da 1ª Turma deste TRF na AC nº 7.074-PE (Unânime). 
Apelação desprovida.  Sentença confirmada. (AC 7076/PE, Rel. Juiz ORLANDO 
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REBOUÇAS, j. 11.10.90) 
Com essas considerações, dou provimento às apelações da SUDENE e FAZENDA 
NACIONAL, bem como à remessa oficial, para reformar a sentença, condenando a autora 
nas custas processuais e em honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) 
sobre o valor da causa. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 618 - PE 
Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelantes: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDENE E  
UNIÃO FEDERAL 
Apelada: CARGILL NORDESTE S/A 
Advogados: TABAJARA DA COSTA RIBEIRO (APTE.) E  
CÂNDIDA ROSA DE SOUZA PEREIRA 
 

EMENTA 
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OMISSÃO DA SENTENÇA. INCENTIVO FISCAL. 
PRORROGAÇÃO DA ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. DL Nº 1564/77, ART. 30 , 
LEI Nº 7450/85, ART. 59, § 1º. SUDENE. 
- O recurso cabível, para corrigir possíveis omissões da sentença, é embargos 
declaratórios. 
- O direito à prorrogação de isenção por prazo certo e em função de determinadas 
condições, previsto na lei vigente na data de seu deferimento, incorpora-se ao patrimônio 
do contribuinte. É direito adquirido que, por isto mesmo não pode ser alcançado por lei 
superveniente. 
- Direito da impetrante ver o seu pedido de prorrogação apreciado pela SUDENE e, se 
comprovado o atendimento das condições estabelecidas pelo art. 39, do Decreto - lei nº 
1564/77, obter a ampliação pretendida. 
- Preliminar não conhecida. 
- Apelações improvidas. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicaras, decide a Primeira 
Turma do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, por unanimidade, negar 
provimento à apelação, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 19 de outubro de 1989. 
Juiz HUGO MACHADO Presidente e Relator. 
 

RELATÓRIO 
O SR. JUIZ HUGO MACHADO: A empresa apelada obteve isenção do imposto de renda 
por dez anos, prazo que terminaria no exercício financeiro de 1967, ano-base de 1986. O 
Decreto-Lei nº 1.564, de 29 de julho de 1977, estatuiu a possibilidade de ampliação desse 
prazo em mais cinco anos, desde que atendidos os requisitos que estabeleceu. Antes do 
término do prazo de sua isenção, a apelada requereu à SUDENE sua prorrogação por 
cinco anos, mas o seu pedido não foi apreciado, tendo a apelada se insurgido contra essa 
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omissão com pedido de mandado de segurança contra o SUPERINTENDENTE DA 
SUDENE, para ver apreciado o seu pedido, e ainda, preventivamente, contra o 
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL em Pernambuco, para que o mesmo se abstenha 
de adotar contra ela algum tipo de procedimento administrativo. 
O Delegado da Receita Federal pede sua exclusão do feito, sustentando sua ilegitimidade 
passiva para a causa, por não haver praticado qualquer ato lesivo de direito da 
impetrante, e a final sustenta que a lei nº 7.450/85 não feriu direito da impetrante, pois à 
época de sua publicação esta ainda não era titular de direitos adquiridos à pretendida 
ampliação do prazo de isenção (fls. 68/71). 
Inconformado, diz o Superintendente da SUDENE que a edição da Lei nº 7.450/85 
suscitou dúvidas a respeito do direito à prorrogação em referência, e que essa dúvida a 
respeito do direito à solucionada pela Secretaria da Receita Federal com o Parecer 
Normativo CST nº 55/88, o qual, como norma complementar da legislação tributária que é, 
vincula os demais órgãos da Administração Federal, e por isto a SUDENE a ele vem 
dando cumprimento. 
O MM. Juiz monocrático concedeu a segurança (fls. 76/80). 
Apela a SUDENE, com as razões de fls. 83/87. 
Apela, outrossim, a UNIÃO FEDERAL, argüindo, preliminarmente, a nulidade da 
sentença. Eis que não existe qualquer suma da resposta da impetrada, não obstante ter 
respondido à impetração em substancioso parecer apresentado em 11 laudas, constantes 
de suas informações. Assim, faltando à sentença um dos requisitos previstos no art. 458, 
do CPC, deve ser a mesma anulada. Quanto ao mérito, defende a legalidade do ato e 
pede pela denegação da segurança. 
Contra-razões às fls. 99/106. 
 

VOTO (PRELIMINAR): 
O SR. JUIZ HUGO MACHADO (Relator): O remédio processual cabível, para corrigir 
possíveis omissões da sentença, é embargos de declaração, e não como preliminar de 
apelação, como quer a SUDENE. 
Não conheço da preliminar. 
 

VOTO (MÉRITO): 
Quanto ao mérito, a questão essencial a ser aqui apreciada consiste em saber se a 
impetrante, aqui apelada, tem, ou não, direito adquirido à prorrogação do prazo de sua 
isenção do imposto de renda. A empresa obteve isenção do imposto de renda por dez 
anos, em novembro de 1977, quando estava em vigor o Decreto-Lei nº 1.564/77, cujo art. 
3º estabelecia:  
“Art. 3º - O prazo de 10 (dez) anos, na hipótese de instalação de projetos novos poderá 
ser ampliado para até 15 (quinze) anos, desde que o empreendimento atenda a um dos 
seguintes requisitos: 
a) se localize em microrregiões menos desenvolvidas, a critério da SUDAM  e da 
SUDENE; 
b) apresente, no período de gozo da isenção, rentabilidade igual ou inferior a 12% (doze 
por cento) do capital e reservas médias do mesmo período; 
c) absorva, em seu processo produtivo, matérias - primas e insumos produzidos na 
região, em montante superior a 50% (cinqüenta por cento) DO CUSTO DE PRODUÇÃO. 
Parágrafo único - as respectivas agências regionais expedirão laudo constitutivo do 
benefício referido neste artigo”. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

A Lei nº 7.450, de 23 de dezembro de 1985, por seu turno, estabeleceu: 
“Art. 58. Ficam prorrogados até o exercício financeiro de 1989, os incentivos fiscais 
previstos nos dispositivos abaixo indicados, com alterações posteriores: 
I - no art. 14 da Lei nº 4.239, de 27 de junho de 1963; 
II - no art. 22 do Decreto-Lei nº 756, de 11 de agosto de 1969; 
III - no art. 80 do Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967; 
IV - no art. 10 do Decreto-Lei nº 1.124, de 08 de setembro de 1970; 
V - no art. 7º do Decreto-Lei nº 770, de 1º de agosto de 1969. 
Art. 59. Fica prorrogado, até 31 de dezembro de 1988, o prazo fixado pelo art. 1º do 
Decreto-Lei nº 1.898, de 21 de dezembro de 1981, para instalação, modernização, 
ampliação ou diversificação de empreendimentos industriais e agrícolas, nas áreas de 
atuação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM e da 
Superintendência de desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, para os efeitos previstos 
no art. 13 da Lei nº 4.239, de 27 de junho de 1963 e no art. 23 do Decreto-Lei nº 756, de 
11 de agosto de 1969, e alterações posteriores. 
§ 1º.- Ficam alterados até 10 (dez) anos os prazos de que tratam o art. 13 da Lei nº 4.239, 
de 27 de junho de 1963, e o art. 23 do Decreto-Lei nº 756, de 11 de agosto de 1969, com 
as alterações posteriormente introduzidas, inclusive pelo art. 3º do Decreto-Lei nº 1.564, 
de 29 de junho de 1977. 
§ 2º.- Fica o Poder Executivo autorizado a fixar os prazos de que trata o parágrafo 
anterior, atendidas as características regionais e a natureza das atividades desenvolvidas, 
especialmente para efeito de estimular a exploração de recursos naturais”. 
Como se pode verificar da leitura do art. 3º, do Decreto-Lei nº 1.564/77, já ali se previa 
prorrogação da referida isenção, por prazo certo, não como uma dádiva do Estado, mas 
como um direito que se incorpora ao patrimônio do contribuinte, desde que satisfeito pelo 
menos um dos requisitos enumerados nas letras “a” e “c”, daquele dispositivo. Não uma 
mera expectativa de direito, mas sim um direito adquirido, sob condição. E uma vez 
ocorrida essa condição, o direito se supõe existente, desde que o momento em que se 
deu o fato que o criou. Assim, não poderá esse direito ser alcançado por lei posterior. 
Comentando os dispositivos legais em referência, escrevemos: 
“PRAZOS DE ISENÇÃO. REDUÇÃO. DIREITOS ADQUIRIDOS. O § 1º, do art. 59, em 
comentário, reduziu o prazo de isenção. Assim, sua aplicação poderá gerar problemas, 
pois em certos casos poderá significar lesão a direitos adquiridos e, assim, chocar-se com 
o estabelecido pelo art. 153, § 3º da Constituição Federal. (LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 
FEDERAL, Forense, Rio de Janeiro, 1987, p. 91). 
Tenho, assim, como de manifesta ilegalidade o Parecer Normativo CST - 55/86, da SRF e 
direito da impetrante ter seu pedido de prorrogação apreciado pelo SUDENE, e, 
satisfeitas as condições estabelecidas pelo art. 3º, do Decreto-Lei nº 1.564/77, obter a 
ampliação pretendida.  
Com tais considerações, negar provimento aos apelos. 
É COMO VOTO. 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.355 - PE 
Relator: JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: IRACEMA INDÚSTRIAS DE CAJU S/A 
Apelado: SUDENE 
Advogados :DRA RITA VALÉRIA DE C. CAVALCANTE E OUTRO (APTE.) E  
DR. TABAJARA DA COSTA RIBEIRO (APDO.) 
 

EMENTA: 
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Prazo Isencional do IR.  Prorrogação.  Inteligência do art. 3º, decreto-lei nº 1.564/77, § 1º 
do art. 59 da lei 7.450/85 e parecer normativo CST 55/86.  Litisconsórcio necessário.  
Nulidade não pronunciada.  Art. 249, § 2º cpc.  Reconhecimento do direito.  Ato 
discricionário da administração. 
- A apreciação pela SUDENE da prorrogação do prazo isencional do IR conforme art. 3º 
do DL nº 1.564/77 e não à luz do § 1º, art. 59 da Lei 7.450/85, encontra óbice no Parecer 
Normativo CST 55/86. 
- A Receita Federal, pois, só entende possível a prorrogação se a pessoa jurídica, em 
24.12.85, quando entrou em vigor a Lei nº 7.450/85, era titular de direito adquirido 
comprovado por despacho favorável da SUDENE ou da SUDAM. 
- Assim, indispensável seria o chamamento da União Federal como litisconsorte, pois 
pretende-se o reconhecimento de direito adquirido à prorrogação contra expressa 
determinação do Fisco Federal. 
- Nulidade que deixa de ser pronunciada visto que o mérito favorece à parte a quem 
aproveita a sua declaração, consoante art. 249, § 2º CPC. 
- Ainda que se reconhecesse a ilegalidade do Parecer Normativo CST 55/86, não caberia 
ao Judiciário determinar a expedição do reconhecimento do direito requerido, por tratar-se 
de ato que decorre, inequivocamente do poder discricionário da autoridade administrativa. 
- Apelação improvida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 19 de abril de 1990 
RIDALVO COSTA, Presidente.  
CASTRO MEIRA, Relator. 
 

RELATÓRIO 
O Sr.  Juiz CASTRO MEIRA: 
IRACEMA INDÚSTRIAS DE CAJU S/A, qualificada, impetra mandado de segurança 
contra ato coativo iminente de ser praticado pelo Sr. SUPERINTENDENTE DA SUDENE, 
pretendendo que a impetrada se abstenha de apreciar seu pedido de prorrogação de 
praso isencional do imposto de renda à luz do § 1º do art. 59 da Lei nº 7.450/85 e o faça 
com supedâneo nº art. 3º do Decreto-Lei nº 1.564177, vigente ao tempo em que lhe foi 
deferido o incentivo isencional.  Pede, ainda, que se o pedido de prorrogação atendeu ao 
prescrito no último diploma legal, seja expedido ato de reconhecimento da Prorrogação do 
prazo de isenção à impetrante. 
Processado regularmente, com informações da Listrada e parecer do Ministério Público 
Federal, o MM.Juiz denegou a ordem (fls. 86/91). 
Inconformada, a impetrante apelou dessa decisão, reiterando argumentos anteriores e 
invocando voto do eminente Ministro SEBASTIÃO REIS na AMS nº 143.844-PE (fls. 
95/120).  Oferecidas contra-razões (fls. 124/129), subiram os autos a esta Corte. 
É o relatório. 
 

VOTO 
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O Sr.  Juiz CASTRO MEIRA: 
O presente mandado de segurança tem em vista determinar ao Superintendente da 
SUDENE que aprecie o pedido da impetrante com observância do art. 3º do Decreto-Lei 
nº 1.564177 e, satisfeitas as exigências legais, seja expedido ato de reconhecimento do 
direito requerido, ou seja, prorrogação do prazo de isenção de imposto de renda por mais 
cinco anos. 
O art. 3º do Decreto-Lei nº 1. 564, de 29.07.77, invocado pela Apelante tem a seguinte 
redação: 
"O prazo de 10 (dez) anos, na hipótese de instalação de projetos novos, poderá ser 
ampliado para até 15 (quinze) anos, desde que o empreendimento atenda a um dos 
seguintes requisitos: 
a) se localize em microrregiões menos desenvolvidas, a crítério da SUDAM e da 
SUDENE; 
b) apresente, no período de gozo da isenção, rentabilidade igual ou inferior a 12% (doze 
por cento) do capital e reservas médias do mesmo período; 
c) absorva, em seu processo produtivo, matérias-primas e insumos produzidos na região, 
em montante superior a 50% (cinquenta por cento) do custo de produção". 
Entretanto, esse prazo veio a ser alterado para até 10 (dez) anos pelo §1º do art. 59 da 
Lei nº 7.450/85. 
Ocorre que o beneficio fiscal deferido à Apelante tinha vigência até 1988, data posterior 
ao dispositivo legal restritivo, pelo que pretende a Apelante ter direito  
adquirido à prorrogação da isenção nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 1.564/77, 
desde que atendidos os requisitos legais. 
Por seu turno a SUDENE informa achar-se adstrita ao Parecer Normativo CST nº 55, de 
12.08.86, pelo qual somente faz jus à ampliação, até 15 anos, do prazo de gozo de 
isenção do imposto de renda e adicionais não restituíveis (arts. 440 e 450 do RIR/80) a 
pessoa jurídica que em 24.12.85 era titular de direito adquirido comprovado por despacho 
favorável da SUDENE ou da SUDAM." 
Pretende a Apelante que seja determinado ao Sr. Superintendente da SUDENE que 
examine seu pedido com base no art. 3º do Decreto-Lei nº 1.564/77 e não com base no § 
1º do art. 59 da Lei nº 7.450, de 23.12.85, e que, se safisfeitas as condições previstas no 
art. 3º do Decreto-Lei nº 1.564/77 seja expedido ato de reconhecimento do direito 
adquirido. 
O óbice à declaração, como informa a SUDENE, encontra-se no Parecer Normativo CST 
nº 555, de 12.08.86. Desse modo, embora o art. 37 da Lei nº 5.508, de 11.10.68, 
proclame que o reconhecimento dos benefícios previstos no art.13 da Lei nº 4.239, de 
27.06.63, modificado pelo art. 34 dessa Lei seja de competência da SUDENE, torna-se 
indispensável o chamamento da União Federal como litísconsorte, tendo em vista que a 
Receita Federal não acolheu a tese da Apelante. 
Pretende-se, pois, que seja reconhecido o direito adquirido à prorrogação contra expressa 
determinação do Fisco Federal.  Não importa,aqui examinar a pertinência do ato 
normativo que é norma complementar da legislação tributária. Impõe-se a conclusão de 
que a decisão da causa importa uma apreciação sobre ato jurídico advindo da Fazenda 
Nacional, já que a concessão da segurança acarretará a consequência de impedi-la de 
recolher o imposto de renda da Impetrante durante um lustro, malgrado seu entendimento 
em sentido oposto. 
Daí porque no precedente invocado na Ams nº 143.844-PE, aparecem como apelados a 
SUDENE e a União Federal. 
É flagrante a ocorrência de litisconsorcio necessário, nos termos do art. 47 do Código de 
Processo Civil que assim dispõe: 
"Art. 47.  Há litisconsórcio necessário? quando, por disposição de lei ou pela natureza da 
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relação jurídica o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso 
em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no 
processo. 
Parágrafo único.  O juiz ordenará ao autor que promova a citação de todos os 
litisconsortes necessários, dentro do prazo que assinar, sob pena de declarar extinto o 
processo.". 
O Excelso Pretório já reconheceu que o litisconsórcio necessário “tem lugar se a decisão 
da causa propende a acarretar obrigação direta para o terceiro, a prejudicá-lo ou a afetar 
seu direito subjetivo" (RTJ 801611). 
Esta Turma na AMS nº 117-PE, em que foram apelantes CALMOL - CAL MOSSORÓ 
LTDA e outros, no qual se enfoca pedido idêntico, assim decidiu: 
"Processual civil. Litisconsórcio necessário. Cod de processo civil, art. 47. Falta de 
citação. 
- O litisconsórco necessário "tem lugar se a decisão da causa propende a acarretar 
obrigação direta para terceiro, a prejudicá-lo ou afetar seu direito subjetivo.” (RTJ 
594/248). 
- "É nulo o processo em que não foi citado litisconsorte necessário." (RTJ 80/611). 
No entanto, deixo de pronunciar a nulidade convencido que me encontro de que o mérito 
não favorece apelante, atento ao disposto no art. 249, § 2º do Código Processo Civil, in 
verbis: 
"Quando puder decidir do mérito a favor da parte quem aproveite a declaração da 
nulidade, o juiz não pronunciará nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta.” 
Ora, admitindo-se, ad argumentandum, que a situação jurídica da impetrante não fora 
atingida pelo § 1º art. 59 da Lei nº 7.450/85, cabe analisar a natureza do ato 
administrativo a ser praticado pela autoridade coatora. Ao que se dessume da voz 
“poderá ser ampliado” trata-se de ato que decorre do poder discricionário da 
Superintendência da SUDENE que, examinando razões de oportunidade ou conviniência, 
poderia ampliar o prazo do favor fiscal.  Como é sabido, o Judiciário poderá apreciar a 
legalidade e os limites da ação da autoridade administrativa, declarando a nulidade por 
eventual desvio de poder ou de finalidade. todavia, é-lhe vedado substituir o 
discucionarismo daquela autoridade. 
A propósito, escreve Hely Lopes Meirelles: 
"Ao poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legitimidade, para 
descobrir e pronunciar nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for 
o artifício que a encubra.  O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o 
méríto administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do 
ato porque se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de 
jurisdição judicial.  O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do 
governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é 
a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios 
gerais do Direito.” 
(Direito Administrativo Brasileiro, 9ª ed, f. 593) 
Desse modo, ainda que reconhecesse a ilegalidade do Parecer Normativo CST 55/86, 
não poderia ser  acolhido o pedido para determinar-se a expedição do reconhecimento 
do.direito requerido, à inexistincia de direito subjetivo a essa declaração por tratar-se de 
ato que, inequívocadamente, decorre do poder discricionário da autoridade administrativa. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação. 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.476 - CE 
Apelante : PEDRO URBANO BRAGA DE ALBUQUERQUE 
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Advogada : SOCORRO FEITOSA LEMOS DIAS 
Apelada : FAZENDA NACIONAL 
Relator: JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
 

EMENTA: 
MANDADO DE SEGURANÇA.  IMPOSTO DE RENDA TRIMESTRAL. DECRETOS-LEIS 
NºS. 2.396/87 E 2.419/88. 
- Nos termos da Jurisprudência do STF, é admissível a criação ou majoração de tributo 
através de decreto-lei. 
- A exigência de recolhimento trimestral de imposto de renda não constitui “bis in idem”, 
uma vez que o Decreto-Lei nº 2.396/87 determinou tão somente a realização de um ajuste 
trimestral do imposto incidente mês a mês em cada fonte pagadora, o que não significa, 
de maneira alguma, a criação de um novo imposto com fato gerador trimestral. 
A exigência de imposto de renda trimestral no exercício de 1988 não configura violação 
ao principio da anterioridade da lei tributária, porque o Decreto-Lei nº 2.396/87 já estava 
em vigor no início desse ano e o Decreto-Lei nº 2.419/88 tem natureza eminentemente 
interpretativa. 
Apelo improvido.  Decisão unânime. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em Mandado de Segurança nº 
1476 - CE, em que são partes as acima mencionadas. 
Acorda, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à Apelação, nos termos do Relatório e Notas Taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 30 de agosto de 1990. 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 

RELATÓRIO 
O EXMO.  SR.  JUIZ FRANCISCO FALCÃO: PEDRO URBANO BRAGA DE 
ALBUQUERQUE, identificado nos autos, impetrou Mandado de Segurança preventivo 
contra o Delegado da Receita Federal em Fortaleza, insurgindo-se contra o que considera 
instituição, pelo Decreto-Lei nº 2396/87, do chamado Imposto de Renda trimestral. 
Fundamenta a impetração alegando, basicamente que: 
a) o Decreto-Lei não é instrumento hábil para a instituição ou majoração de tributo; 
b) o art. 3º do citado Decreto-Lei é inconstitucional, ainda, por configurar delegação de 
atribuições; 
c) dito texto não especificou com exatidão a alíquota do Imposto de Renda trimestral, nem 
a base de cálculo, determinando que a diferença do imposto a ser recolhido seria 
calculada com base em tabela especial objeto, posteriormente, de instrução normativa, o 
que malfere o princípio da estrita legalidade tributaria; 
d) de todo modo, inválida é a exigência do Imposto de Renda trimestral, no exercício de 
1988, posto que a sua criação somente se completou com o Decreto-Lei nº 2419, de 10 
de março de 1988, cujo art. 5º completou o elenco de elementos necessários a seu 
cálculo; 
e) finalmente, com o advento da Lei nº 7450/85, o imposto de renda das pessoas físicas 
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passou a ser em bases correntes,  com fato gerador mensal e ajuste anual, motivo pelo 
qual a instituição do Imposto de Renda trimestral constitui em autêntico “bis in idem”, uma 
dupla tributação vedada pela Lei Maior. 
A autoridade coatora prestou as informações de praxe (fls. 17).  Afirma desassistir razão 
ao impetrante, posto que as normas por ele atacadas foram editadas regularmente. 
O Ministério Público Federal, funçionando na primeira instância, opinou pelo indeferimento 
da segurança. 
Acrescento que o MM. julgador “a quo” denegou a segurança. 
lrresignado, apela o impetrante.  Sustenta ter incorrido em equívoco o Juiz sentenciante 
ao entender que o Decreto-Lei nº 2419/88 é meramente interpretativo das regras do 
Decreto-Lei nº 2396/87.  O Decreto-Lei nº 2419, na verdade, criou regra que não estava, 
de modo nenhum, no anterior. 
Sem contra-razões, subiram os autos. 
Nesta Corte, pronunciou-se a douta Procuradoria da República pelo improvimento do 
apelo, fls. 59/60. 
Peço inclusão na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
Recife, 30 de agosto de 1990. 
 

VOTO 
O EXMO. SR.  JUIZ FRANCISCO FALCÃO (RELATOR): Desenvolve, o impetrante, na 
fundamentação do pedido de segurança, as seguintes teses a) inconstitucionalidade de 
criação ou majoração de tributo por Decreto-Lei; b) delegação de atribuições não 
permitida pela Constituição; -c) falta de definição, no Decreto-Lei nº 2397/87 da alíquota e 
da base de cálculo do tributo; d) inconstitucionalidade da exigência no exercício de 1988, 
uma vez que o Decreto-Lei nº 2419, disciplinador da base de cálculo do tributo, foi editado 
em março desse mesmo ano; e) o imposto trimestral é um bis “in idem”, vedado 
constitucionalmente. 
Sobre a alegada inidoneidade do instituto normativo do decreto-lei para majorar ou criar 
tributos, ressalto estar essa questão de há muito superada, em face da orientação 
contrária adotada pelo Supremo Tribunal Federal que, por inúmeras vezes, decidiu ser o 
decreto-lei instrumento hábil para disciplinar tributos. 
Quanto às demais questões levantadas, a respeitável sentença recorrida tratou-as com 
maestria, aplicando à hipótese o melhor direito, com esses dizeres: 
“3. O Decreto-Lei nº 2.396, de 1986, não autorizou ao Poder Executivo fixar alíquotas de 
imposto de renda, dito diploma apenas determinou que o contribuinte que tenha 
percebido, de mais de uma fonte pagadora, rendimentos sujeitos à tributação, deverá 
recolher trimestralmente a diferença de imposto calculada com base em tabela especial e 
de acordo com instruções baixadas pelo Ministro da Fazenda” (art. 3º). 
4. A seu turno o Decreto-Lei nº 2.419, de 1988, explicitou: a tabela para cálculo do 
recolhimento da diferença de que o art. 3º do Decreto-Lei nº 2.396. de 21 de dezembro de 
1987. corresponderá à soma dos valores constantes da tabela de incidência do imposto 
de renda na fonte, que tiver vigorado.em cada mês do respectivo trimestre (art.  5º). 
5. Em verdade a “tabela” com as classes de rendas líquidas e alíquotas sobre elas 
incidentes foi editada juntamente com o Decreto-Lei nº 1.642, de 1978 (art. 12) sendo 
acolhida no “Regulamento” aprovado pelo Decreto nº 85.450, de 1980, em vigor desde 
10.01.81, ... cujos valores nele expressos referem-se ao exercício de 1981 e anualmente 
são reavaliados pelos índices de correção monetária” (Vittório Cassone - Ob.  Cit. pág. 
212). 
6. A elaboração de “tabela prática” com vistas a permitir que os contribuintes calculassem 
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a diferença de imposto a recolher não pode ser interpretada como delegação de 
atribuições; tampouco se há de vislumbrar aí a “fixação de alíquotas do imposto de renda” 
- violação ao princípio da estrita legalidade. 
7. Foi ela elaborada ... “nos termos do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.419/88, para 
demonstrar a soma dos valores constantes da Tabela de Incidência do Imposto sobre a 
Renda na Fonte, que tenha vigorado em cada mês do respecitvo trimestre, mas para 
fazê-lo teve que utilizar a técnica adotada normalmente para cálculo do imposto de renda 
(a atualização monetária das bases de cálculo e alíquotas fixadas no Decreto-Lei nº 1.642 
e 1978, já mencionada)... “ permítindo-se a... “determinação de ajuste de um imposto que 
já seria devido, independentemente da incidência de tais percentuais, embora só viesse a 
ser apurado (o ajuste) em 31 de dezembro” (cf. fls. 31 a 32). 
8. Ao expedir a Instrução Normativa nº 62/88 a Secretaria da Receita Federal, por seu 
titular, mais não fez que exercitar competência que lhe é deferida no Código Tributário 
Nacional (cf. art. 100, I) sem que tenha desbordado para invadir seara reservada à lei (em 
formal e material sentido). 
9. O art. 5º do Decreto-Lei nº 2.419, de 1988, ostenta natureza puramente interpretativa; e 
como a exigência questionada deriva dos ditames do art. 3º, do Decreto-Lei nº 2.396, de 
1987, já estava em vigor ao início do exercício financeiro de 1988, inexiste violação ao 
princípio da anterioridade da lei tributária. 
10. Resta verificar se a exigência sob enfoque configura (ou não) dupla incidência, 
consoante afirma o Impetrante. 
11. Em bitributação não há falar-se: há apenas uma pessoa política diretamente 
interessada na exação sob comento, no caso, a própria União Federal, competente para 
exigir o Imposto de Renda das pessoas físicas (como no caso de que se cuida) e 
jurídicas. 
12. É de examinar-se, portanto, se há o “bis-in-idem”, ou seja, um segundo imposto sobre 
o mesmo imposto.  Esta figura jurídica, malgrado de difícil ocorrência, é juridicamente 
admissível no sistema tributário adotado entre nós. 
13. Esse “segundo imposto” representaria autêntico adicional ao “primeiro”; mas o “tri-
leão”, como vem sendo popularmente nominado, não é um “adicional” do imposto de 
renda devido pelas pessoas físicas. É, isto sim, uma antecipacão do efetivamente devido 
e que, inicialmente (antes da edição do Decreto-Lei nº 2.396, de 1987) era apurado após 
o encerramento do “ano-base”. 
14. Tanto não é “adicional” que o imposto acaso recolhido “a maior” (uma vez apurado o 
total do imposto devido ao momento da elaboração da declaração de rendas) será objeto 
de restituicão. 
15. Tampouco colhe a afirmativa de que houve majoracão do imposto devido; cogitar-se-
ia validamente nesse sentido se com a adoção das antecipações trimestrais o pagamento 
do imposto de renda ao final do exercício fosse superior ao devido sem a edicão dos 
textos contra os quais se insurge o Impetrante; tal não se verifica (ao menos nada se 
demonstrou no particular). 
16. A dupla incidência, tenho-a por não configurada; o mesmo se diz no tocante à 
majoração pura e simples do Imposto de Renda devido pela pessoa física sujeita às 
antecipações trimestrais.” 
17. Por considerá-la indene e reproche em todos os seus termos, adoto os fundamentos 
da sentença “a quo” como razões de decidir e, sem maiores divagações, dou por 
improvido o recurso apelatório. 
É como voto. 
 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Súmula nº 03 

O pagamento de diferenças de vencimentos decorrentes da incidência da URP, nos 
meses de abril e maio de 1988, não implica em perda de objeto da ação de 
conhecimento ou da execução, remanescendo a apuração de correção monetária, 
juros e ônus de sucumbência. 

REFERÊNCIAS 
Lei 2523 ano:1988 
Lei 7686 ano:1988 
Lei 6899 ano:1981, art. 1 
Lei 8112 ano:1991, art. 46 

PRECEDENTES 
AC 47316 (Primeira Turma, 24/05/94 - DJ 12/08/94) 
AC 47875 (Segunda Turma, 16/06/94 - DJ 23/09/94) 
(Julg: 11/12/91 DJ em 25/02/92 pág: 3844) 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 47.316 - RN (94.05.10582 - 5) 
Relator: JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: GILBERTO PEREIRA DA SILVA 
Advogados: DÁRIO MARIANI GUERREIRO E OUTRO  
Origem: 4ª VARA - RN 
 

EMENTA: 
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO REPOSIÇÃO SALARIAL. URP DE 26,06% 
REFERENTE AO DECRETO - LEI Nº 2.284/86. URP DE 16,19%, REFERENTE AOS 
MESES DE ABRIL E MAIO DE 1988. 26,05% (FEVEREIRO/89), RELATIVO AO 
DECRETO-LEI NO 2.335/87. 84,32%, CORRESPONDENTE AO IPC DE MARÇO DE 
1990.  SENTENÇA MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA. 
- A modificação do critério de reajuste do DL nº 2.284/86 operou-se antes da consumação 
do termo final do período aquisitivo, havendo mera expectativa de direito. Precedentes 
desta Corte. 
- Os índices de 16,19 % e 26,05 % (Plano Verão), de abril e maio de 1988, e fevereiro de 
1989, tiveram suas reposições asseguradas pelo DL nº 2.523/88, pela Lei nº 7.686/88, e 
pela Lei nº 7.923/89, respectivamente, remanescendo, porém, as diferenças não pagas no 
período da suspensão, corrigidas monetariamente.  Súmula nº 3 deste Egrégio Tribunal.  
- O STF tem firmado entendimento contrário à concessão do IPC de 84,32%, por não 
configurar direito adquirido.  O STJ, que abraçava tese oposta, queda-se a essa posição, 
em nome da unidade de iterpretação do Direito.  
- Apelação parcialmente provida, para excluir da condenação os percentuais da ordem de 
26,06% e 84,32% 
 

ACÓRDÃO 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento parcial à apelação, para excluir da condenação os percentuais da ordem 
de 26,06% e 84,32%, nos termos do relatório, voto e notas taquigráflcas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
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Recife, 24 de maio de 1994 
Juiz HUGO MACHADO - Presidente 
Juiz CASTRO MEIRA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O Sr. Juiz CASTRO MEIRA: 
Gilberto Pereira da Silva, funcionário público federal, militar da reserva remunerada, 
integrante do quadro do Ministério da Marinha, propôs ação ordinária de cobrança contra 
a União Federal, pleiteando reajustes de seus proventos, nos seguintes percentuais: 
- 26,06% (Plano Bresser), referente à inflação do mês de junho de 1987, com base na Iei 
nº 2.284/86; 
- 16,19%, nos meses de abril e maio de 1988, com base na política slarial, instituída pelo 
Decreto-Lei nº.2 . 335/87. 
- 26,05% (PLANO VERÃO), correspondente ao índice inflacionário do mês de fevereiro de 
1989, com fundamentação legal no art. 8º, § 1º, do Decreto-Lei nº 2.335/87; e - 84,32% 
(PLANO COLLOR), relativo ao IPC de março de 1990, com base na Lei nº 7.730/89. 
Sustentou o demandante, em sua peça vestibular, que os Decretos-Lei nºs  2.335/87 e 
2.425/88, assim como as Medidas Provisórias nºs 32, de 15 de janeiro de 1989, e 154, de 
15 de março de 1990, posteriormente convertidas nas Leis nºs 7.730/89 e 8.030/90, 
respectivamente, ao modificarem as regras da política salarial vigente à época dos 
percentuais mencionados, negando-lhes aplicações, afrontaram o preceito constitucional 
do direito adquirido. 
A União contestou a ação, aduzindo que não houve a ocorrência dos fatos idôneos à 
configuração do direito adquirido e que a reposição dos percentuais aventados foi 
efetivada por normas supervenientes. 
O juízo singular julgou integralmente procedente a ação, condenando  demandada no 
pagamento dos índices pleiteados, dos honorários de sucumbência, arbitrado em 10%, e 
na restituição das custas processuais. 
A apelante, irresignada, recorreu da decisão, aduzindo as mesmas teses levantadas em 
sua contestação, pugnando pela reforma da sentença atacada. 
O apelado apresentou contra-razões, ratificando os  termos de sua inicial, pugnando pelo 
improvimento do apelo. 
É O RELATÓRIO. 
 

VOTO 
O Sr. Juiz CASTRO MEIRA: 
Trata-se de matérias com posicionamentos precedentes desta Corte, os quais se 
harmonizam parcialmente com a decisão monocrática. 
Assim, no que tange ao reajuste de 26,06%, referente ao Decreto-lei nº 2.284/86, entendo 
não se caracterizar o alegado direito adquirido. O Decreto-Lei nº 2.335/87 entrou em vigor 
a 12 de junho daquele ano, antes, portanto, do término do aludido mês, quando poderia 
incidir o referid percentual, caso permanecesse em vigor a norma retrocitada garantidora 
do mencionado índice. 
Dessa forma, a modificação do critério de reajuste operou-se antes da consumação do 
termo final do período aquisitivo, em que se verificou a ocorrência do percentual 
questionado. Dessarte, não há cogitar-se de direito adquirido, mas de mera expectativa 
de direito. Precedente deste Colegiado encontra-se consignado na Apelação Cível nº 
0516536 - 0/92 - RN, julgado em 10. 12.92, publicado no DJ em 18.06.93, pág. 23.899 
Segunda Turma - Relator Juiz NEREU SANTOS. 
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Portanto, a decisão do juizo a quo deverá ser reformada, para excluir da condenação o 
percentual de 26,05% e, conseqüentemente, as diferenças salariais dele decorrentes. 
Inexistindo o principal, inexistem os acessórios. 
Relativamente ao percentual de 16,19%, a ser aplicado nos meses de abril e maio de 
1988, aos salários dos servidores ativos e inativos, suspenso por força do Decreto-Lei nº 
2.425/88, teve sua reposição assegurada pelo Decreto-Lei nº 2.523/88 epela Lei nº 
7.686/88, remanescendo, porém, as diferenças não pagas no período da suspensão, 
atualizadas monetariamente. É o entendimento, já sumulado, deste Egrégio Tribunal, in 
verbis: 
SÚMULA Nº 3: 
"0 pagamento de diferenças de vencimentos decorrentes da incidência da URP, nos 
meses de abril e maio de 1988, não implica em perda de objeto da ação de conhecimento 
ou da execução, remanescendo a apuração de correção monetária, juros e ônus de 
sucumbência." 
Quanto ao índice de 26,05 % (Plano Verão), igualmente trata-se de matéria pacífica nesta 
Corte que, inclusive, já reconheceu a incidência desse percentual a seus juízes e 
servidores, durante o período de fevereiro a outubro de 1989. 
Achava-se então em vigência a política salarial instituída pelo Decreto-Lei nº 2.335, de 
12.06.87, que determinava o reajuste salarial pela média da inflação apurada no trimestre 
imediatamente anterior. 
Essa política foi suspensa pelo advento da Lei nº 7.730, de 31.01.1989, que aprovou a 
Medida Provisória nº  22/89, através d qual se instituiu o chamado “Plano Verão”, com 
mais um congelamento de preços e salários.  Todavia, anteriormente, fora editada a 
Portaria no 354/88, do Ministério da Fazenda, reconhecendo que a taxa mensal de 
variação da URP para o trimestre correspondente aos meses de dezembro de 1988, 
janeiro e fevereiro de 1989 corresponderia a 26,05 %. 
Desse modo, já havia o reconhecimento de um direito que veio a ser suspenso.  Tanto é 
verdade que, posteriormente, foi determinada a reposiçao desse índice, em novembro de 
1989, pela Lei nº 7.923/89, sem, contudo, estabelecer-se o pagamento dos atrasados com 
a necessária correção monetária. 
Precedentes desta Corte na AC Nº 0507601 - PE, Primeira Turma, julgado em 
27.02.1992, publicado no DJ em 20.03.92, pág. 06363, decisão unânime, a qual relatei. 
Outros: I.U.J. na AC 8405-RN, Rel. Juiz Lázaro Guimarães; RO 86-PE; AC 9577-PE; AC 
8462PE, também relatadas por mim. 
Assim, no que se refere a esses percentuais, não merece reparo a sentença hostilizada. 
Quanto ao IPC de maço de 1990, calculado em 84,32%, merece reforma o v. decisório, 
por não configurar direito adquirido ao patrimônio dos trabalhadores. 
Trata-se de desiderato muito discutido nesta Casa, tendo-me posicionado inicialmente ao 
lado daqueles que entendiam que a MP nº 154/90, ao entrar em vigor, não poderia atingir 
o período já consumado, referente à apuração do índice inflacionário compreendido entre 
16 de fevereiro e 15 de março de 1990, que autorizava o reajuste dos servidores públicos 
e benefícios previdenciários com base na variação do IPC, calculado em 84,32%, nos 
termos da Lei nº 7.730/89. 
Agora, reavaliando o tema, concluo que a tese sufragada pelos apelantes não encontra 
ressonância nas interativas decisões da Corte Suprema, que pacifica a polêmica em torno 
do assunto (MS nº 21.216 - I DF, Rel. Min. Octávio Galloti, j 05. 12. 90, DJU - seçção I, de 
28.01.91, pág. 8.905; e RE nº 140.760.9 - STF - Rel.  Min. Celso de Melo, DJU, I, de 
23.04.93). 
Assim, dobro-me ao entendimento da Corte Maior, em nome do prncípio da segurança 
nas relações jurídicas, bem como em respeito ao Excelso Pretório. 
Por oportuno, trago a lume entendimento do E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, que 
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outrora também abraçava a mesma tese inicialmente esposada por mim, retratando com 
mais propriedade a mudança de posicionamento, in verbis:I 
"MS - PREVIDENCIÁRlO - POLÍTICA SALARIAL LEI Nº 7.830/89 REAJUSTE de 84,32% 
- JURISPRUDÊNCIA - O Direito é sistema. Unidade. Logicamente, não apresenta lacuna 
nem contradição. A jurisprudência encerra enunciado de normas. Cumpre, por isso, ao 
Judiciário buscar harmonizá-las. A divergência é contradição fática.  Deve ser contornada, 
por imperativo lógico. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reedita orientação contrária ao 
reajuste de 84,32%. O entendimento pessoal, por isso, deve ajustar-se àqueIas decisões, 
hoje, evidenciando posição firme” (In DJ, de 07.06.93, pag. 11. 232, Relator o Exmº. Sr.  
Ministro, Dr. VICENTE CERNICCHIARO). 
Com essas considerações, dou parcial provimento à apelação, para excluir da condenção 
os percentuais de 26,06%, de junho de 1987, e 84,32%, de março de 1990. 
É COMO VOTO. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 47.875 - RN 
Relator: O EXMO.  SR.  JUIZ JOSÉ DELGADO. 
Apelante(s): INAMPS - INSTITUTO NACIONAL DE ASSlSTÊNClA MÉDICA DA PREVIDÊNCIA 
SOCIAL. 
Advogado(s): DRª MARIA AURICE DE L. LIRA E OUTROS. 
Apelado(s): MARI DO SOCORRO MIRANDA CARLOS E OUTROS. 
Advogado(s): DR. ANTÔNIO SOARES DE SOUSA LUZ FILHO E OUTROS  
Origem: 3ª VARA - RN. 
 

EMENTA 
ADMINISTRATIVO. FUNCIONALISMO. DIVERSOS PEDIDOS. REAJUSTE DE 
VENCIMENTOS. IPC - 26,06% : DEC-LEI 2335/87 (PLANO BRESSER); REPOSIÇÃO 
LEI -7 . 923/89. URP - 26,05% : LEI 7 . 730/89 (PLANO VERÃO); REPOSIÇÃO LEI 7 . 
974/89. EXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. URP'S DE ABRIL E MAIO/88: 
CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. IPC/MARÇO - 90: LEIS 7 . 830/89 E 8 . 030/90 
(PLANO COLLOR). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. FATO AQUISITIVO NÃO 
CONSUMADO. MERA EXPECTATIVA. 
1. A sistemática adotada pelas respectivas legislações revogadas era a da pós-indexação, 
com o repasse do percentual de deterioração da moeda, auferido por trimestre, tendo por 
base o valor do IPC. 
2. Com o advento do DL 2 . 335/87 (Plano Bresser), tal procedimento foi afastado, por não 
ter decorrido o período aquisitivo ao reajuste de 26,06% (meses de julho e agosto/87), 
_elo que não ha' que se reconhecer o direito adquirido ao reajste na forma da lei anterior. 
3. Com o advento da Lei 7 . 730/89 (Plano Verão), o critério de reajustamento 
determinado pelo DL 2335/87 foi afastado. Porém já se havia consumado o direito à 
incorporação (Portaria 354/88-MF) do índice de 26,05%, no mês de fevereiro/89, 
ocorrendo sua devolução pela Lei 7 . 923/89, sem, no entanto, com a devida correção 
monetária. Atualização monetária devida no período suspenso. 
4. Não obstante as URP’s de abril e maio/88 (16,19% e 16,19%, respectivamente) terem 
sido repostas pelo Decreto-Lei nº 2453, de 10/08/88, é devida a correção monetária as 
parcelas que foram pagas, em face do atraso do pagamento. 
5. Com o advento da Medida Provisória nº 154/90 (Lei nº, 8 . 030/90 - Plano Collor), que 
alterou a Lei nº 7730/89, tal procedimento foi afastado, por não ter decorrido o período 
aquisitivo (mês de abril/90) ao reajuste de 84,32%, pelo que não há que se reconhecer o 
direito adquirido ao reajuste na forma da lei anterior. 
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6. Reposições dos Planos Bresser e Verão pelas Leis 793/89 e 7974/89. 
7. Precedentes desta Corte Regional e do Colendo STF. 
8. Apelação parcialmente provida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas. 
Decide a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, 
dar provimento parcial à apelação, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas 
taquigráficas constantes os autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 16 de junho de 1994 (data de julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - PRESIDENTE 
JUIZ JOSÉ DELGADO - RELATOR 
 

RELATÓRIO 
O EXMO.  SR.  JUIZ JOSÉ DELGADO (RELATOR): A Recorrente interpôs a presente 
Apelação com a finalidade de reformar a r. decisão manocrática que concedeu ao(s) 
Apelado(s), funcionário(s) público(s) federal(is), os reajustes de: 
I - 26,06%, referente ao IPC de 15/05/87 a 15/06/87 (Plano Bresser), sendo 20% sobre o 
salário do mês de julho/87 e 6,06% sobre o salário de agosto/87, com a pagamento das 
diferenas, até outubro/89, com correção -monetária nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 
6.899/81 e juros de mora; 
II - 26,05%, atinente à URP de setembro, outubro e novembro de 1988, sobre os salários 
de fevereiro de 1989 e pagamento dos atrasados com correção monetária de acordo com 
art. 1º, § 1º, da Lei nº 6.899/81 e juros de mora; 
III - 16,19% e 16,19%, referentes às URP's de abril e maio de 1988. 
IV - 84,32%, equivalente ao IPC do mês de março/90, e pagamento dos atrasados com 
correção monetária nos moldes do art. 1º, § 1º, da supra-citada Lei e juros de mora. 
O Apelante traz à baila a discussão acerca da possibilidade do Decreto-Lei nº, 2.335/87 
(Plano Bresser), da Lei nº 7.730/89 (Plano Verão), do Decreto-Lei nº 2425/88 e da Medida 
Provisória nº 154/90, que originou a Lei nº 8.030/90 (Plano Collor), alterarem a sistemática 
de reajuste do funcionalismo, não se deferindo a ma]oração dos reajustes aludidos 
referente ao cômputo dos índices suso-alegados. 
Afirma, ainda, inexistir a aduzida ofensa ao direitoadquirido do(s) apelado(s), no que 
remete a precedente do Colendo Supremo Tribunal Federal.  Entende deva se diferençar 
o período de aquisição e o de fruição do reajuste salarial, à forma prevista pela legislação 
anterior. 
É o relatório 
 

VOTO 
O EXMO.  SR.  JUIZ JOSÉ DELGADO (RELATOR): A matéria em tela já foi amplamente 
discutida nos mais renomados órgãos do Poder Judiciário.  Todo o seu entendimento 
baseia-se em saber se é possível conferir retroatividade ao Decreto-Lei nº; 2335/87(Plano 
Bresser), à Lei nº 7730/89 (Plano Verão), do Decreto-Lei nº 2425/88 e à Lei nº 8030/90 
(Plano Collor). 
Vejamos Plano a Plano ! 
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PLANO BRESSER: 
Esta Egrégia Corte, em diversos processos similares, decidiu a matéria no sentido de que 
os postulantes não possuem direito adquirido a ser resguardado.  O Decreto-Lei 2335, de 
12 de junho de 1987, modificado pelo Decreto-Lei nº 2336, de 15 de junho de 1987, ao 
entrar em vigor, revogou o Decreto-Lei nº 2.302/86, que determinava o pagamento da 
variação do índice de Preços ao Cnsumidor - IPC, toda vez que tal variação acumulada 
atingisse 20%. 
Para que referido percentual se incorporasse aos vencimentos dos postulantes, 
necessário e imperioso que os mesmos houvessem prestado serviço por todo o período 
aquisitivo sob a vigência da legislação anterior, o que, de fato, no caso concreto, não 
ocorreu.  Inexistiu a consumação dos elementos essenciais à mencionada percepção, “id 
est”, exercício pleno do período aquisitivo, gerador do fato idôneo à sua constituição, nos 
meses de julho e agosto de 1987. 
Isto porque, a partir de 12 de junho de 1987, com a extinção da política salarial anterior, 
iniciou-se uma nova sistemática, não se podendo conceder retroatividade à nova política 
de reajuste salarial em detrimento a fatos futuros por se consumarem. observa - se, 
portanto, que havia tão-só mera expectativa de direito ao percentual pretendido. 
Ademais, tais reajustes foram, pela Lei nº 7.923/89, concedidos aos servidores públicos 
federais. 
Em sendo assim, adoto o entendimento supra-colacinado de que o período aquisitivo ao 
reajuste dos 26,06% (ou seja, os meses de julho e agosto) ainda não se havia 
consumado, visto que o Decreto-Lei nº 2335/87 modificou a sistemática do reajustamento 
do funcionalismo público a partir de 12/06/87. 
PLANO VERÃO: 
Este Egrégio Tribunal., em diversos processos similares, decidiu a matéria no sentido de 
que os postulantes adquiriram direito à incidência do índice de 26,05% nos seus 
vencimentos no mês de fevereiro de 1989. 
A Lei 7.730, de 31 de janeiro de 1989, ao entrar em vigor, revogou o Decreto-Lei 
2.335/87, que determinava o pagamento da URP pela variação do IPC, ocorrida no 
trimestre imediatamente anterior e aplicada a cada mês do trimestre subseqüente. 
No entanto, o Ministério da Fazenda expediu a Portaria nº 2354, de 30/11/88 (DOU, de 
02/12/88), fixando a taxa mensal da variação da URP em 26,05% para os meses de 
dezembro/88 e janeiro e fevereiro/89.  Ou seja, ao entrar em vigor referida Portaria, sua 
eficácia incorporou-se ao mundo jurídico, transformado-se, assim, em direito adquirido 
dos servidores o índice ora pleiteado. 
Tanto se constata a veridicidade do suso-alegado que, em fixando a taxa de 26,05% para 
os meses de dezembro/88 e janeiro e fevereiro/89, o próprio Governo, reconhecendo o 
direito contido na Portaria nº 354/88-MF, concedeu esse índice nos meses de 
dezembro/88 e janeiro/89.  Ora, se tal reconhecimento às validade e eficácia da Portaria, 
em a mesma sendo aplicada, verificou-se nos 02 (dois) meses iniciais, como extirpar o 
mês findo incluído pela mesma Portaria (fevereiro/89) ? 
No mais, a recognição ao reajuste postulado deu-se através das Leis nºs 7.923/89 e 
7974/89, o que corrobora com a tese aqui defendida.  Porém, apesar de se efetuar a 
reposição do índice em momento posterior, a mesma apenas o incorporou aos 
vencimentos dos servidores, sem, todavia, pagar-lhes as diferenças remanescentes 
naquele período, corrigidas monetariamente. 
Destarte , adoto o entendimento supra de que o período aquisitivo ao reajuste dos 26,05% 
(ou seja, o mês de fevereiro/89) havia se consumado, gerando direito adquirido dos 
servidores ao pagamento das parcelas não pagas, atualizadas monetariamente, em face 
da devolução do índice de 26,05% pela Lei nº 7974/89. 
URP'S DE ABRIL E MAIO DE 1988: 
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Os :Índices de 16,19% e 16,19%, referentes às URP’s de abril e maio de 1988. 
respectivamente, já foram devidamente apreciados e uniformizados na jurisprudência 
deste Tribunal, através da Súmula nº 03, que assim versa: 
"SÚMULA 03 - TRF 5ª REGIÃO: 
- O pagamento de diferenças de vencimentos decorrentes da incidência da URP, nos 
meses de abril e maio de 1988, não implica em perda de objeto da ação de conhecimento 
ou da execução, remanescendo a apuração de correção monetária, juros e ônus de 
sucumbência." 
Deste modo, não obstante a reposição destes índices ter sido efetivada pelo Decreto-Lei 
nº 2.453, de 10/08/88, impõe-se a obrigatoriedade da incidência da correção monetária 
das parcelas que foram pagas, em face do atraso do pagamento. 
Transcrevo, para melhor elucidação, decisões deste Tribunal referentes ao acima 
vergastado: 
"EMENTA.  ADMINISTRATIVO.  FUNCIONALISMO.  REAJUSTE DE VENCIMENTOS. 
DECRETOS-LEIS 2335/87, 2424/88 E LEIS 7686/88, 7730/89 E 7923/87. URP'S DE 
ABRIL E MAIO DE 1988.  GATILHO SALARIAL (PLANO BRESSER). PERCENTUAL DE 
26,O5%. (PLANO VERÃO). 
- Apesar de repostas aos salários as URP's de abril e maio de 1988, afigura-se legítimo o 
direito dos servidores à percepção das diferenças não pagas no período de suspensão 
com a atualização monetária, face à inconsitucionalidade do art. 19, do DL nº 2425/88. 
- A modificação do critério de reajuste procedida pelo DL 2335/87 operou-se antes da 
consumação do termo final do período aquisitivo, sendo indevido o direito à percepção 
pelos servidores das diferenças de vencimentos à razão de 26,O6%, a partir de junho de 
1987. 
- O índice de 26,05%, a ser aplicado no mês de fevereiro de 1989 aos salários dos 
servidores, suspenso por força da Lei 7.730/89, teve sua devolução efetuada pela Lei 
7.923/89, remanescendo, porém, as diferenças não pagas naquele período, atualizadas 
monetariamente. 
- Precedentes desta Corte e dos 1º, 2º e 4º Regionais. 
- Apelação improvida. 
- Recurso adesivo dos autores parcialmente provido” (AC 8462, Rel. Juiz Castro Meira, 
DJU, de 13/03/92). 
"1 - De acordo com o estabelecido no art. 21, do Decreto-Lei nº 2284/86 e art. 1º, 
parágrafo único, do Decreto-Lei nº 2302/86, o período aquisitivo do direito ao reajuste 
automático de vencimentos, com base na variação acumulada do IPC, só se completava 
findoo mês. Como o Decreto-Lei nº 2336/87, que alterou a política salarial, entrou em 
vigor em 16 de junho de 1987, o direito ao reajuste automático daquele mês não tinha se 
incorporado ao patrimônio do servidor, sendo considerado, apenas, mera expectativa de 
direito. 
2 - Ainda, em restabelecido o pagamento da URP relativo aos meses de abril e maio de 
1988, subsistiram os reflexos monetários decorrentes da suspensão, sendo devida a 
correção monetária. 
3 - Aplicação da Súmula nº 03 deste egrégio TRF-5ª Reg. 
4 - Com a publicação do índice de 26,05% para dezembro/88, janeiro/89 e fevereiro/89, 
através da Portaria nº 354/88, do Ministério da Fazenda, gerou-se direito adquirido a esse 
percentual, que refletia mera reposição da inflação do trimestre anterior. 
5 - O disposto na Lei nº 7730/89 não pode incidir sobre os vencimentos relativos ao mês 
de fevereiro/89. 
6 - Remessa Oficial parcialmente provida." (REO 17300-RN, Rel. Juiz Nereu Santos, DJU, 
de 02/04/93). 
Acosto, também, a seguinte ementa que proferi, refernte ao tema analisado: 
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"EMENTA.  ADMINISTRATIVO.  URP.  PAGAMENTO.  CORREÇÃO MONETÁRIA. 
I - A suspensão do pagamento da URP, nos meses de abril e maio de 1.988, por força do 
DL nº 2.425, de 07.04.88, não tem sustentação jurídica por ferir o ordenamento legal, em 
face de tais vantagens já terem se incorporado como patrimônio financeiro dos servidores 
públicos. 
2 - A reposição desse direito feita pelo Decreto-Lei nº 2.453, de 10.08.88, não afasta a 
incidência da correção monetária das parcelas devidas, em face do atraso no pagamento. 
3 - Confirma-se, conseqüentemente, a sentença que reconheceu devida a correção 
monetária a ser encontrada durante o período que se deixou sem liquidação as URP's de 
abril e maio de 1988. 
4 - Apelação improvida." 
(AC 5070-PB, Julgamento em 22/05/90). 
PLANO COLLOR: 
Inicialmente, decidi no sentido de que, ao ser baixada referida Medida Provisória, o 
período aquisitivo atinente ao percentual do IPC de 84,32% já teria sido concluído no dia 
15/03/90, constituindo, assim, direio adquirido à mencionada incidência. 
Mantenho essa convicção.  Deixo, porém, de aplicá-la em face de posição contrária 
assumida pela Corte Maior de Justiça. 
Neste aspecto, em verbete suscinto ao acima afirmado, transporto o conteúdo integral do 
comentário ao art. 102, do RISTF,, à pág. 1207, nota 4, 22ª Edição, 1992, do "Código de 
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor", por Theotonio Negrão: 
"Art. 102: 4. Mas, se se conhece a Súmula - e o Juiz brasileiro não a pode desconhecer - 
e se não aplica, autoriza-se a interposição do remédio processual para repor a orientação 
da Corte Maior; e se obriga, desnecessariamente, a iniciativa da parte, exigem-se ônus 
injustificáveis e requer-se prestação jurisdicional que se poderia evitar” (RTJ 113/454; a 
citação é da p. 458). 
Deste modo entendeu o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS nº 21.216-
1/DF, Relator o eminente Ministro Octávio Gallotti, DJU-Seção 1, de 28/06/91, pág. 8905, 
cuja ementa assim espelhou, “litteratim”: 
“EMENTA - Mandado de Sgurança contra ato omissivo do Presidente do Supremo 
Tribunal, em virtude do qual ficaram privados os Impetrantes, funcionários da Secretaria 
desta Corte, do reajuste de 84,32% sobre os seus vencimentos, a decorrer da aplicação 
da Lei nº 7.830, de 28.09.89. Revogada esta pela Medida Provisória nº 154, de 16.03.90 
(convertida na Lei nº 8.030/90), antes de que se houvessem consumados os fatos 
idôneos à aquisição do direito ao reajuste previsto para 19.04.90, caso, a invocação da 
garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição.  Pedido indeferido, por maioria". 
Visando a clarear mais o aqui exposto, transcrevo parte do voto do eminente Ministro 
Otávio Gallotti no MS supra mencionado, ”verbis”: 
"Antes do mês em que deveria ser aplicado o reajuste, não tinham os membros do 
Ministério Público da União e o funcionalismo em geral nenhum direito subordinado a 
termo ou condição, mas simples expectativa de direito, porque pendente o próprio fato 
aquisitivo. 
......................................................................................... 
Nesse sentido, por igual, a lição precisa de Carvalho Santos (Direito adquirido in 
Dicionário Enciclopédico do Direito Brasileiro, por José Aguiar Dias, v. XVI, p. 215. 
Referindo-se a doutrina ao exercício do direito por parte do titular, pressupõe 
necessariamente que já se tenham verificado as condições essenciais, as que só 
determinadas por lei, sem as quais não é possível existir o direito, em concreto.  Razão, 
portanto, teve o douto Epitácio Pessoa, a quanto disse nessa síntese perfeita: para que se 
tenha direito a alguma coisa, a primeira coisa é naturalmente que esta coisa exista.  
Enquanto isso não ocorrer, ter-se-á, quanto muito, uma expectativa. 
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De sorte que, uma só condição daquelas essenciais que se não tenha realizado, já se não 
poderá falar em direito adquirido.  Há apenas uma mera expectativa de direito, que, para 
se tornar verdadeiro direito adquirido, está ainda pendente da verificação de 
acontecimentos posteriores.  O Direito adquirido já se integrou no passado, enquanto que 
a mera expectativa depende de acontecimentos futuros para poder se converter em 
verdadeiros direitos.' 
Dessa forma, a lei nova podia validamente alterar ou extinguir, para o futuro, o sistema 
fixado pela Lei nº 7.830, de 1989, porque não simplesmente o exercício, mas a própria 
aquisição do direito ao reajuste estava subordinada, por esse diploma, à ocorrência de 
uma situação de fato, erigida em elemento essencial à sua constituição. 
Para a aquisição o direito, ou seja, para o ingresso deste no patrimônio do pretenso titular, 
seria mister que, antes da revogação, se houvessem reunido e consumado os elementos, 
isto é, os fatos idôneos à sua constituição ou produção.  Ou seja, no caso concreto, que 
algum serviço houvesse sido prestado, sob a égide da lei anterior.  Tal, porém, não 
chegou a suceder, eis que não havia principiado, ainda, o mês de abril, quando tolhidos 
os efeitos da lei revogada, os quais, só a partir daquele mês, viriam a produzir-se.” 
Destarte, adoto o entendimento supra-colacionado de que o período aquisitivo aos 
reajustes requeridos ainda não se havia consumado, visto que a respectiva legislação 
posterior (Lei 8030/90) modificou a sistemática do reajustamento do funcionalismo público 
a partir da data em que entrou em vigor. 
Isto posto, invocando os fundamentos acima elencados, dou provimento parcial à 
apelação cível, para que se efetue o pagamento da correção monetária das parcelas que 
foram pagas, referentes à reposição das URP's de aril e maio de 1988, efetivada pelo 
Decreto-Lei nº 2453, de 10/08/88 , assim como também da URP de 26,05% de fevereiro 
de 1989, por reconhecer improcedentes os pedidos referentes aos índices de 26,06% 
(Plano Bresser) e 84,32% (Plano Collor). 
 

Súmula nº 04 

É válida a cobrança da contribuição prevista no Decreto-Lei 308/67, com base no 
limite máximo estabelecido no Decreto-Lei 1.952/82. 

REFERÊNCIAS 
Constituição Federal, arts. 149 e 150, I.  
Lei 4.870/65, art. 36. 
Decreto-Lei 308/67. 

PRECEDENTES 
AC nº 8078 - PE (Primeira Turma) 
AC nº 10605 - PE (Segunda Turma) 
AC nº 16880 - AL (Segunda Turma) 
AMS nº 1979 - AL (Segunda Turma) 
(Julg: 22/09/93 DJ em 14/10/93 pág: 43516) 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8.078 - PE 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelada: USINA IPOJUCA S/A 
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Advogado: DR. EDUARDO JOSÉ PINTO DE CAMPOS (APDO.) 
 

EMENTA 
Tributário. Contribuição para o IAA. Constitucionalidade dos Decretos-Leis nºs 308/67, 
1.712/79, 1.952/82. Legislação recepcionada pela atual Carta. 
- A contribuição para o IAA e o respectivo adicional foram instituídos por Decretos-Leis, 
instrumentos aptos, à época, para tal finalidade. 
- A proibição contida no parágrafo único do art. 6º (CF/67) vedava a delegação de 
atribuições de um poder para outro, nunca na mesma esfera. 
- Recepção pela Constituição/88 das normas reguladoras da contribuição para o IAA e do 
adicional. 
- Remessa e apelação providas. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes 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 e à remessa, nos termos do voto do Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 27 de maio de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente e Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Remessa e apelação da União Federal contra 
sentença acolhedora de pedido da  Usina Ipojuca S/A, o de declarar inexigível a 
contribuição para o IAA e o adicional agregado sobre o preço do açúcar e do álcool, 
instituídos pelos Decretos-Leis nº 308/67, 1.712/79 e 1.952/82. Esta a partir da vigência 
do último decreto-lei mencionado, a dizer, de 16 de julho de 1982. 
Os fundamentos utilizados pelo Prolator do julgado: 
"Independentemente de reconhecer-se a natureza tributária da contribuição em causa, 
deve-se concluir pela inconstitucionalidade da atribuição de competência ao Conselho 
Monetário Nacional, para fixar-lhe a alíquota. 
O artigo 21, § 2º, I, da Constituição de 1969, sob cuja égide foi editado o Decreto-Lei nº 
1.952/82, previa que o Poder Executivo poderia alterar as alíquotas ou bases de cálculo 
das contribuições instituídas para intervenção no domínio econômico. 
Na lição de José Afonso da Silva, o poder executivo, no nosso sistema constitucional, é 
exercido pelo Presidente da República. 
Assim, não há dúvida de que a competência prevista no mencionado artigo constitucional 
(Constituição Federal de 1969), somente poderia ser exercida pela referida autoridade. 
Ora, não foi expedido qualquer decreto fixando alíquotas para a contribuição cuja 
exigência está sendo impugnada. 
Logo, deve-se reconhecer que, a partir da vigência do Decreto-Lei nº 1.952/82, deixaram 
de existir os elementos imprescindíveis para que a aludida contribuição estivesse 
devidamente instituída. 
Diante da Constituição de 1988, é impossível acolher a tese de que houve recepção do 
Decreto-Lei nº 1.952/82, vez que o novo texto constitucional não admite a alteração de 
alíquotas de contribuições para intervenção no domínio econômico, mediante ato do 
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Poder Executivo." 
Assim sintetizo os argumentos da apelante: 
a) a jurisprudência pacífica nesta Corte segue em reconhecer a validade jurídica da 
exigência das contribuições em questão, no mesmo exercício da expedição do Decreto-
Lei nº 1.952/82, porquanto a alteração de alíquotas e bases de cálculo a admitir a 
Constituição então vigente (AC nº 1413-AL); 
b) o art. 21, § 2º, I, da Constituição de 1969, vigente à época da edição do Decreto-Lei nº 
1.952/82, previa  poder o Executivo modificar as alíquotas e bases de cálculo das 
contribuições para a intervenção do domínio econômico, donde inconstitucionais 
alterações de alíquotas somente após a novel Carta Política; 
c) os atos do Poder Executivo não se confundem com os atos privativos do Presidente da 
República,  aqueles delegáveis; a indelegabilidade respeita apenas a diferentes esferas 
de Poder. 
Nas contra-razões, a apelada sustenta o acerto da decisão recorrida: 
a) os Decretos-Leis nºs 1.712/79 e 1.952/82 não estabeleceram as alíquotas das 
contribuições para o IAA; Apenas cogitaram do percentual máximo admitido, 20%; 
b) a União jamais provou a existência de algum Decreto do Chefe do Poder Executivo 
para estipular as alíquotas das contribuições; 
c) a delegação ao Conselho Monetário Nacional, outorgada pelo art. 3º do citado decreto-
lei, para fixar as alíquotas, apresenta-se ilegítima, surrupiando competência privativa e 
indelegável do Presidente da República; 
d) os efeitos da inconstitucionalidade de alterações das alíquotas das contribuições por 
ato do Poder Executivo devem  operar-se ex tunc, não ex nunc. 
O MPF opinou pelo improvimento do apelo. 
Relatei. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Calca-se  a tese da autora em três 
razões, para ver declarada a ilegalidade e inconstitucionalidade da contribuição e do 
adicional para o IAA. Ei-las: 
"I) a partir da vigência do Decreto-Lei nº 1.952/82 (16.07.82), o Conselho Monetário 
Nacional deveria ter estabelecido a quantificação do valor devido, o que não aconteceu, 
inadmissível que tal função houvesse sido transferida ao IAA; 
II) no âmbito da CF de 67 (art. 6º, par. único), era expressamente vedado, a qualquer dos 
poderes, delegar, a outro Poder, suas atribuições, com as exceções relativas à faculdade, 
outorgada, ao Executivo, para alterar alíquotas de contribuições (art. 21, § 2º, c/c art. 21, 
I), jamais, todavia, para estabelecer alíquotas; 
III) A Constituição Federal de 1988 não mais concedeu, à suplicada, a faculdade de 
delegar, ao Executivo, a citada competência para alterar alíquotas das contribuições (CF. 
art. 149). Daí que o DL nº 1.952/82, se antes já se poderia tê-lo como inconstitucional 
frente à Carta de 1967, com a Lei Maior de 1988, restou derrogado, em sua parte que 
facultava, ao Conselho Monetário Nacional, estabelecer as alíquotas da contribuição e do 
adicional, ora sob questão." 
Cuida-se, a do caso, de matéria já fartamente debatida e resolvida por ambas as Turmas 
deste egrégio Tribunal. Cito por exemplos os arestos de ementas transcritas na AMS 
2089-AL, Rel. Juiz Geraldo Apoliano: 
"Tributário. Contribuições para o IAA. Princípio da Anterioridade. Constitucionalidade dos 
Decretos-Leis nº 308/67, 1.712/79 e 1.952/82 e recepção dessas normas pela 
Constituição vigente. 
- A alteração da hipótese de incidência das contribuições, instituídas pelo Decreto-Lei nº 
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308/67, deu-se com o Decreto-Lei nº 1.712/79, a partir do qual o fato saída passou a ser 
juridicamente relevante, não apenas para determinar o prazo de pagamento. Já o 
Decreto-Lei nº 1.952/82, ao dar nova redação ao art. 1º, do Decreto-Lei nº 1.712/79, 
simplesmente restringiu a hipótese de incidência das contribuições em tela à saída do 
açúcar e do álcool da unidade produtora. 
- Tributo fixo e tributo com alíquota específica não se confundem, sendo admissível, em 
face da Constituição de 1967, com redação da Emenda 1/69, a alteração de alíquotas e 
bases de cálculo nos casos indicados, sem a limitação da anterioridade tributária. 
- A constitucionalidade dos Decretos-Leis nºs 308/67, 1.712/79 e 1.952/82 já havia sido 
reconhecida pelo extinto Tribunal Federal de Recursos (Argüição de Inconstitucionalidade 
na Apelação Cível nº 100.291-RJ). 
- A contribuição para o IAA e o respectivo adicional não se incompatibilizam com o 
sistema tributário previsto na atual Constituição, sujeitando-se, contudo, à disciplina 
prevista no art. 149 da Carta vigente. 
- Apelo desprovido. Sentença confirmada." 
E na AMS 2407-AL, Rel. Juiz Lázaro Guimarães: 
"Tributário. Contribuição para o IAA. Natureza parafiscal. Inexistência de ato concreto de 
elevação de alíquota. Validade de determinação, mediante lei, de percentual máximo de 
alíquota, com autorização ao Executivo para estabelecer índices menores. Não 
infringência do princípio da indelegabilidade de poderes. Incoincidência com os fatos 
geradores do ICMS e do antigo ICM. Apelo improvido." 
Sobre o tema da delegação de competência para reajustar as alíquotas, pronunciou-se 
com maestria o Juiz Geraldo Apoliano na AMS acima citada: 
"Assim, a contribuição para o "IAA", como o respectivo adicional, foram instituídos por 
"decretos-leis", instrumento apto, à época, para tal finalidade. 
O que de fato ocorreu é que conferiu-se a uma dada entidade o encargo de arrecadar e 
fiscalizar essas contribuições, situação inconfundível, portanto, com a delegação de 
competência. 
Esse encargo - o de arrecadar e fiscalizar - poderia ser conferido ao Conselho Monetário 
Nacional e mesmo ao "IAA"; essa autarquia, por sinal, por reunir as indispensáveis 
condições materiais para bem cumprir o encargo de fiscalizar e arrecadar ditas 
contribuições, fincou por ser mesmo a entidade diretamente responsável por desincumbir-
se de tal cometimento. Não há qualquer eiva de inconstitucionalidade no tocante a esse 
aspecto da questão." 
Realmente, como asseverou a Fazenda Nacional, em sua contestação, a denominada 
contribuição vem indicada e publicada em Atos do Instituto do Açúcar e do Álcool, em 
valores monetários tradutores dos percentuais deliberados pelo Conselho Monetário 
Nacional, constituindo-se o produto de recolhimento, mero ingresso a ser restituído ao 
setor em forma de subsídios aos usineiros e produtores e ao financiamento das 
exportações. 
Quanto à delegação de poderes para estabelecer as alíquotas, alegada pela autora, 
vedada pela Constituição, então vigente, tal não ocorreu. A proibição contida no parágrafo 
único do art. 6º (CF/67) vedava a delegação de atribuições de um Poder para outro, 
nunca na mesma esfera. 
Resta, por último, saber se as normas referentes à contribuição foram recepcionadas pela 
Constituição Federal de 1988 e se esta revogação operou-se ex tunc ou ex nunc. 
Examinando o tema, o eminente Juiz Geraldo Apoliano pronunciou-se: 
"... cumpre-me debruçar-me sobre ... a da não recepção dos textos legais multirreferidos, 
na ordem exsurgida, a contar da promulgação da Carta de 1988, ante do que se contém 
no § 5º do art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
Consoante preleciona o Professor PAULO DE BARROS CARVALHO, "... outra coisa não 
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fez o legislador constituinte senão prescrever manifestamente que as contribuições 
sociais são entidades tributárias, subordinado-se, em tudo e por tudo, às linhas 
definitórias do regime constitucional peculiar aos tributos (cf. "Curso de Direito Tributário", 
4ª ed. pág. 35, Saraiva, São Paulo, 1991). 
Assim, quer no ordenamento jurídico ab-rogado pela Nova Carta, quer no por ela 
instituído, as "contribuições sociais" são tributos. 
Mas, pela Carta atual, a instituição dessas contribuições sujeita-se à: (a) edição de lei 
complementar; (b) observância dos princípios da legalidade e da anterioridade. Quer isto 
dizer, hoje, já não seria a alteração das alíquotas da contribuição sob exame ou a 
instituição de adicional, sem que fossem rigorosamente obedecidas as prescrições acima 
destacadas. 
Tal não significa, contudo, que a contribuição do IAA e seu adicional não tenham sido 
recepcionados pelo novo ordenamento jurídico ou que dita exação seja incompatível com 
o sistema tributário ora em vigor. 
Onde residiria a alegada incompatibilidade, se as alterações na alíquota da contribuição e 
a instituição do adicional respectivo processaram-se sob a égide da Carta antiga e em 
estreita sintonia com ela ?! 
Incompatibilidade haveria se as alterações, já minudentemente examinadas nos tópicos 
precedentes, fossem introduzidas hoje, sem a observância das exigências condicionantes 
a que alude o art. 149 do novo texto constitucional. 
O Código Penal (parte especial) foi aprovado por decreto-lei. E nem por isso se pode 
pretender a sua inaplicabilidade, sob argumento de que, hoje, o princípio da legalidade 
inibe a instituição de sanções por outro instrumento normativo que não a própria lei (em 
formal e material sentido). 
Esse mesmo raciocínio é válido em relação às contribuições sob comento; e é assim 
porque só se pode aferir a constitucionalidade de uma dada norma legal, em face da 
própria constituição sob a égide tenha ela sido editada. 
Ora, se a Carta atual prevê expressamente a instituição de contribuições no domínio 
econômico e se não desacolheu expressamente as contribuições discutidas, recepcionou-
se, muito embora, hoje, qualquer alteração que nelas se tencione introduzir, há de 
conformar-se às limitações que o próprio art. 149 do atual Texto Maior cuidou de 
estabelecer." 
Daí porque a recepção das normas regulamentadoras da contribuição para o IAA e do 
adicional encontrar-se albergada pelo ordenamento atual. 
Do exposto, dou provimento à apelação e à remessa oficial para reformar a sentença. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 10.605 - PE 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: USINA FREI CANECA S/A 
Advogado: DR. CARLOS E. DE C. DUARTE (APTE.) 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
 

EMENTA 
Tributário. Contribuições para o IAA. Natureza parafiscal. Inexistência de ato concreto de 
elevação de alíquota. Validade da determinação, mediante lei, de percentual máximo de 
alíquota, com autorização ao Executivo para estabecer índices menores. Não infringência 
do princípio da indelegabilidade de poderes. Incoincidência com os fatos geradores do 
ICMS e do antigo IUM. Apelo improvido. 
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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, 
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, 03 de dezembro de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ     - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator  
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Trata-se de embargos do devedor em que se 
impugna título executivo referente a contribuição para o Instituto do Açúcar e do Álcool. A 
sentença julgou improcedente a demanda, daí o apelo da embargante, afirmando que o 
Conselho Monetário Nacional suspendera as execuções contra os produtores de açúcar e 
do álcool e que não poderia a alíquota da contribuição ser fixada pelo IAA, porque isso 
implicaria em inconstitucional delegação de poder. 
A recorrida apresentou contra-razões, pela confirmação da sentença. Vieram os autos, 
tocando-me a distribuição. 
É o relatório.  
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O Conselho  Monetário Nacional  não 
concedeu, nem poderia fazê-lo, anistia ou moratória aos produtores de açúcar e álcool, 
mas simplesmente recomendou a adoção de medidas de proteção daquelas atividades. 
O título executivo impugnado é formalmente perfeito, inexistindo qualquer irregularidade 
no processo administrativo de que é originário. 
Quanto ao mérito, reporto-me ao voto que proferi na APELAÇÃO em Mandado de 
Segurança n. 1979-AL: 
"A primeira questão colocada pela apelante refere-se à fixação da alíquota da contribuição 
para o Instituto do Açúcar e do Álcool mediante ato do Poder Executivo , dada a regra do 
art. 149 da nova Constituição Federal. 
Ocorre que não houve qualquer aumento do tributo por força de ato do Poder Executivo. 
O Decreto-Lei 308/67, art. 3º, e o Decreto lei 1952/82 estabelecem o limite máximo das 
contribuições ( 20% ) , o que, desde então, vem sendo observado". 
A impetrante não aponta qualquer ato concreto de elevação do tributo, contentando-se em 
atacar, em tese, a possibilidade de fixação de alíquotas pelo Conselho Monetário 
Nacional ou pelo antigo Instituto do Açúcar e do Álcool. 
Inexiste qualquer violação aos comandos do art. 149, em combinação com 150, I, da 
Constituição Federal. 
Argumenta ainda a apelante com a infringência do princípio da indelegabilidade dos 
poderes. Tenho sustentado que é possível a autorização, pela lei, à autoridade executiva 
para que fixe contornos não essenciais de figuras tributárias. Reporto-me, no particular, 
ao trecho seguinte de voto que proferi nesta Turma: 
"A objeção principal da apelante consiste em que não poderia ser punida com base na 
Instrução Normativa ou na Portaria Normativa, pois tal importaria em aceitar-se delegação 
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legislativa. 
Já em 1928, entretanto, nos Estados Unidos, a Corte Suprema afastava o caráter 
absoluto daquela vedação constitucional para, em acórdão da lavra do Chief Justice Taft, 
concluir: 
"If Congress shall lay down by legislative act an inteligible principle to which the person or 
body  autorized to fix subrates is directed to conform such legislative action is not 
forbidden delegation of legislative power"  
"Se o  Congresso estabelecer, por ato legislativo, um princípio inteligível ao qual o 
indivíduo ou órgão autorizados a fixar subtaxas estão vinculados, tal ação não é uma 
delegação proibida do poder legislativo". 
Carlos Roberto de Siqueira Castro, a propósito, ensina: 
"Uma vez que a lei formal de delegação especifique as fronteiras materiais e objetivas 
dentro das quais pode a autoridade delegada legislar, de maneira que não haja risco 
desmesurado de indevidas restrições da liberdade, tem-se por aceitável a delegação: É 
ainda o mestre fluminense, nesse seu notável trabalho, quem invoca lição de Luiz 
Gonzaga do Nascimento e Silva: 
"Basta isso, pois, para a validade da delegação: que o próprio ato forneça elementos de 
controle, de forma a que se saiba se o seu executor se conformou , ou não, à orientação 
do órgão delegante. É legal a outorga desde que subordinada a standards". 
No caso concreto, a lei fixou limite máximo para os percentuais a serem aplicados, 
podendo sofrer redução, conforme avaliação do Conselho Monetário Nacional ou do 
antigo Instituto do Açúcar e do Álcool. Há, portanto, na delegação a determinação de 
standards razoáveis. 
Outra objeção consiste em apontar identidade da hipótese de incidência da contribuição 
para o IAA com os fatos geradores do ICMS e do antigo IUM. 
Ocorre que o fato gerador da contribuição questionada é a própria atividade de 
transformação da cana, acorde com a sua finalidade que é a de custear a intervenção da 
União na economia canavieira nacional ( DL 308, art. 3º).  
A situação fática da saída do açúcar ou do álcool é indicada pelo DL 1.712, art. 1º , 
apenas como um marco para o recolhimento. Não há relação substancial  com a 
operação de circulação da mercadoria, mas apenas episódica. 
A esse respeito, vale transcrever ementa de acórdão desta Turma, da lavra do eminente 
Juiz José Delgado: 
"IAA- CONTRIBUIÇÃO EM SEU FAVOR. LEI 4.870/65. MULTA ADICIONAL 
CONSIDERADA INDEVIDA. 
1- A exação criada pela Lei 4.870/65, em favor do IAA, tem natureza social, por ser 
evidente a sua índole parafiscal. É, na verdade, uma contribuição especial que se destina 
a beneficiar trabalhadores industriais e agrícolas do setor canavieiro. A sua instituição 
caracteriza um desdobramento da intervenção da União, em setor específico de domínio 
econômico, visando diminuir desigualdades sociais com planos de efeitos sociais. 
2- O problema de bitributação no ordenamento jurídico brasileiro não é resolvido, 
simplesmente, em termos de comparação entre bases de cálculo de diferentes entidades 
exigidas do particular pelo Poder Público, porém, se submete, com maior profundidade, 
aos limites da competência privativa. 
3- O bis in idem, juridicamente condenável, não se torna presente na contribuição social 
regulada pelo artigo 36, incisos e parágrafos da Lei 4.870/65. 
4- Condenável é, contudo, a exigência da multa sobre multa, calculada de modo 
progressivo, mês a mês, por atraso em não recolhimento de obrigação pecuniária, 
especialmente quando, posteriormente a tal exigência, surgiu legislação impondo 
correção monetária do débito em questão. É o caso de se considerar indevida a multa 
prevista na parte final do art. 36, parágrafo segundo, da Lei 4.870/65, por os seus efeitos 
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terem sido revogados pelo Decreto-Lei 308/67 que, sobre a espécie, mandou aplicar 
correção monetária. 
5- Não ilide a condição de liquidez constante na certidão de dívida fiscal o fato da prova 
demonstrar que parte do débito não é devido, restando, todavia, como devida, quantia 
líquida, a ser apurada por simples cálculo aritmético. É o caso em julgamento, quando só 
há necessidade de se retirar dos cálculos a multa de 20% que foi aplicada, remanescendo 
as demais parcelas. Assim ocorrendo, resolve-se a questão com a procedência parcial 
dos embargos do devedor, sem se decretar a nulidade da certidão. Aplicação do princípio 
da economia processual, sem existência de prejuízo para as partes. 
6- Desprovimento da apelação da embargante e confirmação da sentença remetida" 
Quanto à natureza da contribuição para o IAA, ensina Rui Barbosa Nogueira: 
"Na doutrina brasileira, são chamadas de contribuições parafiscais e são exemplos as 
arrecadações de institutos de intervenção e direção da economia, como do Instituto do 
Açúcar e do Alcool; de entidades de categorias profissionais, como os sindicatos, a 
Ordem dos Advogados, etc." 
Por essas  razões e endossando integralmente os fundamentos da sentença da lavra do 
culto Juiz Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti, nego provimento ao apelo. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 16.880 - AL 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES DE AÇÚCAR  E ÁLCOOL DE 
ALAGOAS 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. MANOEL ENILDO LINS E OUTROS (APTE.) 
 

EMENTA 
Tributário. Contribuições para o IAA. Natureza parafiscal. Inexistência de ato concreto de 
elevação de alíquota. Validade da determinação, mediante lei, de percentual máximo de 
alíquota, com autorização ao Executivo para estabelecer índices menores. Não 
infringência do princípio da indelegabilidade de poderes. Incoincidência com os fatos 
geradores do ICMS e do antigo IUM. 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, 
rejeitar as preliminares  e, no mérito, também 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, 10 de novembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRÚCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES  - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Trata-se de embargos do devedor em que se 
impugna título executivo referente a contribuição para o Instituto do Açúcar e do Álcool. A 
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sentença julgou improcedente a demanda, daí o apelo da embargante, argüindo nulidade 
da decisão, por falta de fundamentação, a ilegitimidade da Cooperativa para a execução 
fiscal, e, no mérito, afirmando que  não poderia a alíquota da contribuição ser fixada pelo 
IAA, porque isso implicaria em inconstitucional delegação de poder. Acrescenta que tal 
contribuição, incidente sobre a saída de mercadoria dos estabelecimentos produtores de 
açúcar ou álcool, coincide com a do ICMS, sendo esta tal razão de incompatibilidade com 
a Constituição Federal.  
A recorrida apresentou contra-razões, pela confirmação da sentença. Vieram os autos, 
tocando-me a distribuição. 
É o relatório.  
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O MM. Juiz sentenciante fez remissão 
aos fundamentos de anteriores decisões sobre a mesma matéria e ordenou a juntada aos 
autos de sentença, o que foi cumprido, conforme se verifica às fls. 100 a 114. Ademais, 
reportou-se à orientação deste Tribunal, que é reiterada sobre o assunto.  
O título executivo impugnado é formalmente perfeito, inexistindo qualquer irregularidade 
no processo administrativo de que é originário. 
Note-se que a apelante deveria recolher a contribuição não como substituto tributário das 
usinas, mas por ter promovido a comercialização dos produtos. Trata-se, portanto, de 
contribuinte de direito e de fato.  
Rejeito, assim, as preliminares de nulidade da sentença e de ilegitimidade da embargante 
para a execução fiscal.  
Quanto ao mérito, reporto-me ao voto que proferi na Apelação em Mandado de 
Segurança nº 1.979-AL: 
"A primeira questão colocada pela apelante refere-se à fixação da alíquota da contribuição 
para o Instituto do Açúcar e do Álcool mediante ato do Poder Executivo , dada a regra do 
art. 149 da nova Constituição Federal. 
Ocorre que não houve qualquer aumento do tributo por força de ato do Poder Executivo. 
O Decreto- Lei 308/67, art. 3º, e o Decreto-Lei 1.952/82 estabelecem o limite máximo das 
contribuições   ( 20% ) , o que, desde então, vem sendo observado". 
A impetrante não aponta qualquer ato concreto de elevação do tributo, contentando-se em 
atacar, em tese, a possibilidade de fixação de alíquotas pelo Conselho Monetário 
Nacional ou pelo antigo Instituto do Açúcar e do Álcool. 
Inexiste qualquer violação aos comandos do art. 149, em combinação com 150, I, da 
Constituição Federal. 
Argumenta ainda a apelante com a infringência do princípio da indelegabilidade dos 
poderes. Tenho sustentado que é possível a autorização, pela lei, à autoridade executiva 
para que fixe contornos não essenciais de figuras tributárias. Reporto-me, no particular, 
ao trecho seguinte de voto que proferi nesta Turma: 
"A objeção principal da apelante consiste em que não poderia ser punida com base na 
Instrução Normativa ou na Portaria Normativa, pois tal importaria em aceitar-se delegação 
legislativa. 
Já em 1928, entretanto, nos Estados Unidos, a Corte Suprema afastava o caráter 
absoluto daquela vedação constitucional para, em acórdão da lavra do Chief Justice Taft, 
concluir: 
"If Congress shall lay down by legislative act an inteligible principle to which the person or 
body  autorized to fix subrates is directed to conform such legislative action is not 
forbidden delegation of legislative power". "Se o  Congresso estabelecer, por ato 
legislativo, um princípio inteligível ao qual o indivíduo ou órgão autorizados a fixar 
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subtaxas estão vinculados, tal ação não é uma delegação proibida do poder legislativo". 
Carlos Roberto de Siqueira Castro, a propósito, ensina: 
"Uma vez que a lei formal de delegação especifique as fronteiras materiais 
e objetivas dentro das quais pode a autoridade delegada legislar, de maneira que não 
haja risco desmesurado de indevidas restrições da liberdade, tem-se por aceitável a 
delegação." 
É ainda o mestre fluminense, nesse seu notável trabalho, quem invoca lição de Luiz 
Gonzaga do Nascimento e Silva: 
"Basta isso, pois, para a validade da delegação: que o próprio ato forneça elementos de 
controle, de forma a que se saiba se o seu executor se conformou , ou não, à orientação 
do órgão delegante. É legal a outorga desde que subordinada a standards".  
No caso concreto, a lei fixou limite máximo para os percentuais a serem aplicados, 
podendo sofrer redução, conforme avaliação do Conselho Monetário Nacional ou do 
antigo Instituto do Açúcar e do Álcool. Há, portanto, na delegação a determinação de 
standards razoáveis. 
Outra objeção consiste em apontar identidade da hipótese de incidência da contribuição 
para o IAA com os fatos geradores do ICMS e do antigo IUM. 
Ocorre que o fato gerador da contribuição questionada é a própria atividade de 
transformação da cana, acorde com a sua finalidade que é a de custear a intervenção da 
União na economia canavieira nacional ( DL 308, art. 3º).  
A situação fática da saída do açúcar ou do álcool é indicada pelo DL 1.712, art. 1º , 
apenas como um marco para o recolhimento. Não há relação substancial  com a 
operação de circulação da mercadoria, mas apenas episódica. 
A esse respeito, vale transcrever ementa de acórdão desta Turma, da lavra do eminente 
Juiz José Delgado: 
"IAA- CONTRIBUIÇÃO EM SEU FAVOR. LEI 4.870/65. MULTA ADICIONAL 
CONSIDERADA INDEVIDA. 
1- A exação criada pela Lei 4.870/65, em favor do IAA, tem natureza social, por ser 
evidente a sua índole parafiscal. É, na verdade, uma contribuiçÃo especial que se destina 
a beneficiar trabalhadores industriais e agrícolas do setor canavieiro. A sua instituição 
caracteriza um desdobramento da intervenção da União, em setor específico de domínio 
econômico, visando diminuir desigualdades sociais com planos de efeitos sociais. 
2- O problema de bitributação no ordenamento jurídico brasileiro não é resolvido, 
simplesmente, em termos de comparação entre bases de cálculo de diferentes entidades 
exigidas do particular pelo Poder Público, porém, se submete, com maior profundidade, 
aos limites da competência privativa. 
3- O bis in idem, juridicamente condenável, não se torna presente na contribuição social 
regulada pelo artigo 36, incisos e parágrafos da Lei 4.870/65. 
4- Condenável é, contudo, a exigência da multa sobre multa, calculada de modo 
progressivo, mês a mês, por atraso em não recolhimento de obrigação pecuniária, 
especialmente quando, posteriormente a tal exigência, surgiu legislação impondo 
correção monetária do débito em questão. É o caso de se considerar indevida a multa 
prevista na parte final do art. 36, parágrafo segundo, da Lei 4.870/65, por os seus efeitos 
terem sido revogados pelo Decreto-Lei 308/67 que, sobre a espécie, mandou aplicar 
correção monetária. 
5- Não ilide a condição de liquidez constante na certidão de dívida fiscal o fato da prova 
demonstrar que parte do débito não é devido, restando, todavia, como devida, quantia 
líquida, a ser apurada por simples cálculo aritmético. É o caso em julgamento, quando só 
há necessidade de se retirar dos cálculos a multa de 20% que foi aplicada, remanescendo 
as demais parcelas. Assim ocorrendo, resolve-se a questão com a procedência parcial 
dos embargos do devedor, sem se decretar a nulidade da certidão. Aplicação do princípio 
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da economia processual, sem existência de prejuízo para as partes. 
6- Desprovimento da apelação da embargante e confirmação da sentença remetida" 
Quanto à natureza da contribuição para o IAA, ensina Rui Barbosa Nogueira: 
"Na doutrina brasileira são chamadas de contribuições parafiscais e são exemplos as 
arrecadações de institutos de intervenção e direção da economia, como do Instituto do 
Açúcar e do Álcool; de entidades de categorias profissionais, como os sindicatos, a 
Ordem dos Advogados, etc." 
Por essas  razões , nego provimento ao apelo. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.979 - AL 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: UNISA - UNIÃO INDÚSTRIA DO NORDESTE S/A 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. JOÃO  HUMBERTO  MARTORELLI E OUTROS (APTE.) E  
LUIZ RICARDO SELVA (APDA.) 
 

EMENTA 
Tributário. Contribuições para o IAA. Natureza parafiscal. Inexistência de ato concreto de 
elevação de alíquota. Validade da determinação, mediante lei, de percentual máximo de 
alíquota, com autorização ao Executivo para estabelecer índices menores. Não 
infringência do princípio da indelegabilidade de poderes. 
Incoincidência com os fatos geradores do ICMS e do artigo ICM.  
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, 28 de agosto de 1990 (data do julgamento). 
JUIZ PETRÚCIO FERREIRA - Presidente em exercício 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES  - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: - UNISA - União Industrial do Nordeste S/A 
impetrou mandado de segurança preventivo contra o Delegado da Receita Federal, em 
Alagoas, para suspender a exigibilidade da Contribuição do IAA e respectivo adicional, 
nos moldes do Decreto-Lei nº 1.952/82, alegando, em resumo:  
a) identidade do fato gerador com o do ICMS; 
b) violação da regra do imposto único; 
c) majoração ilegal e inconstitucional da alíquota para 20%; 
d) violação do princípio da reserva legal. 
O MM. Juiz a quo negou a liminar (fls. 666). Às fls. 669/688 vieram as informações de 
praxe, sustentando que o ato encontra amparo nos arts. 6º e 7º do Decreto-Lei nº 
1.952/82 e a natureza parafiscal da contribuição atacada. 
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A sentença de primeiro grau denegou a segurança (fls. 695/710), fundamentando, em 
resumo, sua decisão no trecho que passo a transcrever: 
" Por tratar-se de contribuição parafiscal que se destina à intervenção no domínio 
econômico, possível é a delegação a estes paraestatais para fixar-lhe e aumentar-lhe as 
alíquotas,sem que para isso seja indispensável a edição de uma lei." (fls. 709, 2º 
parágrafo). 
Irresignada, recorreu a impetrante, com as razões de fls. 712/763, ressaltando que as 
contribuições sobre o açúcar e o álcool, e seu adicional, "derivam de diplomas 
incompatíveis com a nova ordem constitucional", ex vi do art. 149 da Carta atual e do 
princípio de recepção do art. 34, parágrafo 5º, do ADCT. Sustenta, ainda, que a 
jurisprudência colacionada aos autos diz respeito a outra causa de pedir, qual seja a 
exigibilidade da referida contribuição em face do princípio da anterioridade, o que não se 
cuida na matéria sub judice. 
Contra razões às fls. 767/776. 
Dispensei a abertura de vista à douta Procuradoria da República, nos termos do art. 55 do 
RITRF/5ª. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A primeira questão colocada pela 
apelante refere-se à fixação da alíquota da contribuição para o Instituto do Açúcar e do 
Álcool mediante ato do Poder Executivo, dada a regra do art. 149 da nova Constituição 
Federal. 
Ocorre que não houve qualquer aumento do tributo por força de ato do Poder Executivo. 
O Decreto-Lei 308/67, art. 3º, e o Decreto-Lei 1.952/82 estabelecem o limite máximo das 
contribuições ( 20% ) , o que, desde então, vem sendo observado. 
A impetrante não aponta qualquer ato concreto de elevação de tributo, contentando-se em 
atacar, em tese, a possibilidade de fixação de alíquotas pelo Conselho Monetário 
Nacional ou pelo antigo Instituto do Açúcar e do Álcool. 
Inexiste qualquer violação aos comandos do art. 149, em combinação com 150, I, da 
Constituição Federal. 
Argumenta ainda a apelante com a infringência do princípio da indelegabilidade dos 
poderes. Tenho sustentado que é possível a autorização, pela lei, à autoridade executiva 
para que fixe contornos não essenciais de figuras tributárias. Reporto-me, no particular, 
ao trecho seguinte de voto que proferi nesta Turma: 
"A objeção principal da apelante consiste em que não poderia ser punida com base na 
Instrução Normativa ou na Portaria Normativa, pois tal importaria em aceitar-se delegação 
legislativa. Já em 1928, entretanto, nos Estados Unidos, a Corte Suprema afastava o 
caráter absoluto daquela vedação constitucional para, em acórdão da lavra do Chief 
Justice Taft, concluir: 
'If Congress shall lay down by legislative act an inteligible principle to which the person or 
body autorized to fix suburates is directed to conform such legislative action is not 
forbidden delegation of legislative power. 
"Se o Congresso estabelecer, por ato legislativo, um princípio inteligível ao qual o 
indivíduo ou órgão autorizados a fixar subtaxas estão vinculados, tal ação não é uma 
delegação proibida do poder legislativo.'  
Carlos Roberto de Siqueira Castro, a propósito, ensina: 
'Uma vez que a lei formal de delegação especifique as fronteiras materiais e objetivas 
dentro das quais pode a autoridade delegada legislar, de maneira qua não haja risco 
desmesurado de indevidas restrições da liberdade, tem-se por aceitável a delegação.' 
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É ainda o mestre fluminense, nesse seu notável trabalho, quem invoca lição de Luiz 
Gonzaga do Nascimento e Silva: 
'Basta isso, pois, para a validade da delegação: que o próprio ato forneça elementos de 
controle, de forma a que se saiba se o seu executor se conformou, ou não, à orientação 
do órgão delegante. É legal a outorga desde que subordinada a standards' 
No caso concreto, a lei fixou limite máximo para os percentuais a serem aplicados, 
podendo sofrer redução, conforme avaliação do Conselho Monetário Nacional ou do 
antigo Instituto do Açúcar e do Álcool. Há, portanto, na delegação a determinação de 
standards razoáveis. 
Outra objeção consiste em apontar identidade da hipótese de incidência da contribuição 
para o IAA com os fatos geradores do ICMS e do antigo IUM. 
Ocorre que o fato gerador da contribuição questionada é a própria atividade de 
transformação da cana, acorde com a sua finalidade que é a de custear a intervenção da 
União na economia canavieira nacional ( DL 308, art. 3º ). 
A situação fática da saída do açúcar ou do álcool é indicada pelo DL 1.712, art. 1º, apenas 
como um marco para o recolhimento. Não há relação substancial com a operação de 
circulação da mercadoria, mas apenas episódica. 
A esse respeito, vale transcrever ementa de acórdão desta Turma, da lavra do eminente 
Juiz José Delgado: 
"IAA - Contribuição em seu favor. Lei 4.870/65. Multa adicional considerada indevida. 
1- A exação criada pela Lei 4.870/65, em favor do IAA, tem natureza social, por ser 
evidente a sua índole parafiscal. É, na verdade, uma contribuição especial que se destina 
a beneficiar trabalhadores industriais e agrícolas do setor canavieiro. A sua instituição 
caracteriza um desdobramento da intervenção da União, em setor específico de domínio 
econômico, visando a  diminuir desigualdades sociais com planos de efeitos sociais. 
2- O problema de bitributação no ordenamento jurídico brasileiro não é resolvido, 
simplesmente, em termos de comparação entre bases de cálculo de diferentes entidades 
exigidas do particular pelo Poder Público, porém, se submete, com maior profundidade, 
aos limites da competência privativa. 
3- O bis in idem, juridicamente condenável, não se torna presente na contribuição social 
regulada pelo artigo 36, incisos e parágrafos da Lei 4.870/65. 
4- Condenável é, contudo, a exigência da multa sobre multa, calculada de modo 
progressivo, mês a mês por atraso em não recolhimento de obrigação pecuniária, 
especialmente quando, posteriormente a tal exigência, surgiu legislação impondo 
correção monetária do débito em questão. É o caso de se considerar indevida a multa 
prevista na parte final do art. 36, parágrafo segundo, da Lei 4.870/65, por os seus efeitos 
terem sido revogados pelo Decreto-Lei 308/67 que, sobre a espécie, mandou aplicar 
correção monetária. 
5- Não ilide a condição de liquidez constante na certidão de dívida fiscal, o fato da prova 
demonstrar que parte do débito não é devido, restando, todavia, como devida, quantia 
líquida, a ser apurada por simples cálculo aritmético. É o caso em julgamento, quando só 
há necessidade de se retirar dos cálculos a multa de 20% que foi aplicada, remanescendo 
as demais parcelas. Assim ocorrendo, resolve-se a questão com a procedência parcial 
dos embargos do devedor, sem se decretar a nulidade da certidão. Aplicação do princípio 
da economia processual, sem existência de prejuízo para as partes. 
6- Desprovimento da apelação da embargante e confirmação da sentença remetida' 
Quanto à natureza da contribuição para o IAA, ensina Rui Barbosa Nogueira: 
'Na doutrina brasileira são chamadas de contribuições parafiscais e são exemplos as 
arrecadações de institutos de intervenção e direção da economia, como do Instituto do 
Açúcar e do Álcool; de entidades de categorias profissionais, como os sindicatos, a 
Ordem dos Advogados, etc.' 
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Por essas razões, nego provimento ao apelo. 
 

Súmula nº 05 

As prestações atrasadas, reconhecidas como devidas pela Administração Pública, 
devem ser pagas com correção monetária. 

PRECEDENTES 
AC 10207 - PE (Segunda Turma) 
AC 11634 - PE (Segunda Turma) 
RO 650 - PB (Primeira Turma) 
(Julg: 22/09/93 DJ em 14/10/93 pág: 43516) 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 10.207 - PE 
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: SINDSPREV - SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS DA SAÚDE E 
PREVIDÊNCIA SOCIAL 
Advogados: DR. MORSE SARMENTO P. DE LYRA NETO E OUTROS 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogada: DRA. ELIZABETH APARECIDA M. SATO E OUTROS 
 

EMENTA 
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PCCS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 
- Vantagem salarial cujo reajuste foi reconhecido pela Administração, pagando os 
atrasados, deixando apenas de pagar a diferença dos estipêndios incorporados. 
- A correção monetária das parcelas pagas em atraso integra o cálculo e, sendo dívida de 
valor, salarial, é devida a partir do vencimento da parcela. 
- Apelação provida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas.  
Decide a Segunda Turma do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, por 
unamidade, dar provimento à apelação, conforme relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 22 de outubro de 1991. 
Juiz ARAKEN MARIZ - Presidente e Relator 
 

RELATÓRIO 
O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS 
DA SAÚDE E PREVIDÊNCIA SOCIAL, representando os servidores do IAPAS no estado 
de Pernambuco, servidores cujos nomes e matrículas vêm relacionados nos autos, 
propôs ação ordinária junto à Seção Judiciária de Pernambuco, alegando que: 
A partir de outubro de 1987 passaram a perceber empréstimo através da PATRONAL, 
correspondentes em outubro a 50 % do vencimento mais gratificação previdenciária, e em 
novembro e dezembro 100%, cada mês, daquelas parcelas. 
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Em janeiro de 1988 a parcela paga passou a denominar-se adiantamento do “PLANO DE 
CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS”, pago pela Previdência, abrangendo para 
fins de cálculos, vencimento, complemento do Decreto-lei 2.352, Gratificação de 
Atividades Técnico-administrativas e Gratificação Previdenciária. 
Ocorre que tal parcela não sofreu reajuste a partir de fevereiro. Com a edição da Medida 
Provisória n. 20/88, o adiantamento passou a ser reajustado a partir de novembro de 1988 
Desde então a parcela vem sofrendo os reajustes comuns aos vencimentos. 
Requereu as diferenças correspondentes aos meses de fevereiro a agosto de 1988, 
corrigidas pela URP. Pediu que se retroagisse o cálculo a outubro de 1988. Requereu 
também a incorporação do reajuste verificado sobre a parcela de novembro de 1989. 
O IAPAS apresentou termo de acordo parcial referente às diferenças de reajuste nos 
mess de novembro de 1988 a julho de 1989 (fls. 17-19) homologado em juízo (fls. 2O/v). 
Em seguida contestou a ação, afirmando em preliminar que o Sindicato não representa 
legalmente os servidores do IAPAS. 
No mérito alega que as diferenças pleiteadas foram pagas mediante acordo. E que o 
abono concedido foi em caráter excepcional, para solução de um movimento grevista, de 
caráter não salarial. 
Sobre a preliminar o autor afirma, em fls. 26 a 31, que é órgão de classe, pessoa jurídica 
qualificada na inicial, e a relação dos substituídos com as matrículas se faz anexar aos 
autos. 
Quanto ao acordo, foi parcial, não abrangendo os demais pedidos Julgada improcedente 
a demanda, por entender o MM. Juiz “a quo” que o direito ao reajuste só veio a ser 
concedido com a M.P. n. 20/88. 
Apelou o Sindicato. (fls. 51-56). 
Contra-razões pela Previdência (fls. 57 a 59). 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ (RELATOR): Haja vista a existência de acordo objetivando 
tão-somente o pagamento dos atrasados, a ação continuou a tramitar impulsionada pelos 
demais pedidos, ou seja, a incorporação dos reajustes sobre o PCCS e a retroação da 
correção monetária a novembro de 1988. 
Quanto à retroação da correção monetária não há que se discutir.  A jurisprudência já se 
pacificou em admitir que a correção das parcelas pagas em atraso integra o valor do 
cálculo, e sendo dívida de valor, salário em espécie, é devida a partir do vencimento da 
parcela, ou seja, desde quando é devido o seu pagamento. 
Reporto-me aqui à fundamentada e brilhante decisão do Ministro SEPÚLVEDA 
PERTENCE nos autos do AG 137517-5-DF (D.J.U. de 04.09.91, pág. 11931), onde 
ensina: 
“13.  No mais, para reputar devidos correção monetária a juros no pagamento com atraso 
de vantagens funcionais, a decisão recorrida não violou nem o princípio genérico da 
reserva legal (CF, art. 5., II), nem o específico, da legalidade da administração  
14.  Um e outro não demandam para a validade das obrigações ou para a legalidade das 
prestações administrativas a existência de fonte legal explícta, literal e específica: 
legalidade está, nos cânones constitucionais invocados, por juridicidade, à integração da 
qual é válido recorrer, seja nas instâncias jurisdicionais, seja na instância administrativa, 
aos princípios gerais extraídos por indução do sistema positivo do Direito. 
15. No caso, para deferir o pleito, fundou-se a decisão recorrida no entendimento 
pretoriano "de que vencimentos, salários, soldos, pensões, etc., se consideram alimentos 
e o débito alimentar dívida de valor e, como tal, sujeita à correção monetária desde a data 
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do fato que a gerou" (f. 36). 
16. Essa fundamentação se harmoniza com a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal.” 
Relativamente à incorporação do reajuste, entendo tranqüila. 
A Administração, reconhecendo o pagamento dos atrasados, deixou de incorporar o 
reajuste aos estipêndios. 
Revela-se incoerente a atitude que considerou devido o reajuste durante aquele período e 
não o considerou incorporado. 
A natureza salarial da parcela é indiscutível, pois surgiu de acordo enre as partes para 
resolver greve salarial, e teve a finalidade de conceder gratificação ou abono, ou 
adiantamento, qualquer que seja a denominação, representa vantagem salarial da 
categoria, a título de parcela incorporável a partir da implantação do Plano, ou absorvida 
por ele, e incorporável, nos termos do art. 8., parágrafo 2º da MP 20/88, aos proventos da 
inatividade. 
Em assim sendo, sujeita-se ao reajuste da política salarial, até porque não havia norma 
que dispusesse em contrário. 
Como se pode aplicar a URP sobre os meses em atraso e desconsiderar sua 
repercussão, sem norma que justifique ou determine a supressão, nos meses seguintes? 
Pelo exposto meu voto é dando provimento à apelação, julgando procedente a demanda, 
nos termos do pedido. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.634 - PE 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelantes: INSS - INSTITUTO  NACIONAL  DO  SEGURO  SOCIAL  E  
INAMPS - INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 
Apelados: ARQUIMEDES SENA E SILVA FERREIRA E OUTROS 
Advogados: DRS. MOZART CORDEIRO E OUTROS E ADONIAS TAVARES FERREIRA E 
OUTROS (APTES.)  E   
MANOEL  RAMIRO DE OLIVEIRA (APDOS.) 
 

EMENTA 
Processual Civil e Administrativo. Reconhecimento do pedido pela Administração. 
Incidência de correção monetária e juros no cálculo dos atrasados. 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, 10 de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ     - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurgem-se as autarquias apelantes contra 
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sentença que julgou procedente pedido de incorporação dos quintos, prevista no art. 3º da 
Lei 6.732/79. Alegam, em resumo, que o pedido foi atendido na via administrativa, não 
sendo devida correção monetária nem juros. 
Os recorridos apresentaram contra-razões, pela confirmação da sentença. Vieram os 
autos, tocando-me a distribuição. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A matéria discutida na sentença, 
ajustada à orientação contida na Súmula 155 do antigo Tribunal Federal de Recursos,  
não encontra resistência das apelantes, que se insurgem apenas contra a correção 
monetária e juros, entendendo que o pedido se acha prejudicado pelo atendimento do 
principal na via administrativa. 
Observe-se que a ação foi proposta antes do reconhecimento do pedido pela 
Administração. De todo modo, persistiria a pretensão referente à correção monetária e 
juros, que não foram pagos. 
Por essas razões, nego provimento às apelações. 
 

RECURSO ORDINÁRIO Nº 650 - PB 
Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Recorrente: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
Recorridos: MARIA INÊS NOBRE DE CASTRO PESSOA E OUTROS 
Advogados: DRS. EDILSO DA SILVA VALENTE E OUTROS (RECTE.) E  
SIMÃO RAMALHO DE ANDRADE (RECDOS.) 
 

EMENTA 
Trabalhista. Correção monetária de parcelas salariais pagas administrativamente. 
- É devida correção monetária em parcelas pagas com atraso, concedidas 
administrativamente. 
- Não pode o beneficiário da vantagem ser penalizado pela demora no pagamento 
atribuído à Administração Pública. 
- Nega-se provimento ao recurso ordinário e à remessa oficial havida por interposta. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes 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 ordinário e de ofício, nos termos do voto do Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos e que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 12 de março de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: Trata-se de recurso ordinário contra sentença que 
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julgou procedente, em parte, o pedido da presente reclamação trabalhista, condenando a 
reclamada ao pagamento de correção monetária incidente sobre a diferença salarial 
percebida pelos reclamantes, correspondente ao período de 1º de abril de 1987 a 29 de 
fevereiro de 1988. 
A sentença foi argumento de que as verbas salariais pagas administrativamente não 
dispensam a atualização monetária e os juros de mora, sob pena de enriquecimento sem 
causa do empregador, no caso, uma autarquia federal. Diz ainda ser o Decreto-Lei nº 
75/66 plenamente aplicável aos débitos salariais, independentemente da natureza jurídica 
da reclamada. 
Razões de recurso às fls. 200/202. 
Sem contra-razões. 
Opinou o Ministério Público Federal pelo improvimento do recurso. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): Pode-se afirmar que, atualmente, a 
jurisprudência acolhe o entendimento de que é devida a correção monetária das parcelas 
salariais pagas administrativamente com atraso. 
No presente caso, há uma peculiaridade que deve ser apreciada. 
Trata-se de diferenças salariais decorrentes do enquadramento dos reclamantes no 
chamado "Plano Técnico de Classificação e Retribuição de Cargos e de Empregos das 
Universidades Federais, instituído pela Lei 7.596/87. 
A Lei mencionadora determinou que os efeitos financeiros do enquadramento ali previsto 
retroagiriam a 1º de abril de 1987. 
A implantação do Plano mencionado, nos termos da própria lei, dependeu de normas 
regulamentares ede outros atos administrativos, de modo que os reclamantes somente 
obtiveram o enquadramento em 22 de fevereiro de 1988, quando foram publicadas as 
respectivas portarias no Diário Oficial da União. 
A Lei 7.596/87 determinou, expressamente, que os seus efeitos financeiros deveriam ser 
contados a partir de 1º de abril daquele ano. 
A percepção de tais vantagens ficou a depender de atos da Administração Pública, não 
podendo ser atribuída aos reclamantes a demora na implantação do Plano. 
Nos termos da própria lei, as diferenças foram devidas a contar de 1º de abril de 1987. 
Trata-se de dívida cujo valor real deve ser preservado. 
Em face do exposto, nego provimento ao recurso e à remessa havida por interposta. 
É como voto. 
 

Súmula nº 06 

Subsiste, até a vigência e eficácia da Lei Complementar nº 70/91, a cobrança do 
FINSOCIAL com base no Decreto-Lei nº 1.940/82, sendo inconstitucionais as 
alterações introduzidas pela Lei 7.887/89, ressalvada a situação das empresas 
prestadoras de serviço. 

REFERÊNCIAS 
Art. 195, I, da Constituição Federal 
Art. 56, ADCT 
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PRECEDENTES 
AMS 29314 - PE (Primeira Turma) 
Argüição de Inconstitucionalidade na AMS 2240 - PE (AMS 2240 - PE) 
Embargos Infringentes na AC nº 18016 - AL 
(Julg: 22/09/93 DJ em 14/10/93 pág: 43516) 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 29.314 - PE 
Relator:     O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelantes:   A. CARNEIRO LEAL LTDA. E OUTROS 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS.RITA VALÉRIA DE CARVALHO CAVALCANTE EOUTROS (APTE.) 
 

EMENTA 
Tributário. Contribuição para o Finsocial. Alteração da base de cálculo e das alíquotas. 
Leis 7.738 e 7.787/89. Inconstitucionalidade dos dispositivos pertinentes. 
- O Plenário do egrégio TRF da 5ª Região, julgando a Argüição de Inconstitucionalidade 
na AMS nº 2.240-PE, decidiu, à unanimidade, serem inconstitucionais o art. 28 da Lei nº 
7.738/89, o art. 7º da Lei nº 7.787/89, e outros da legislação pertinente posterior à 
promulgação da Constituição de 1988, que promoveram alterações das alíquotas e base 
de cálculo da contribuição para o Finsocial. É que, tendo esta sido recepcionada como 
imposto instituído pela União dentro de sua competência residual, não podia sofrer 
alterações em sua alíquota, base de cálculo ou fato gerador sem observância do disposto 
no art. 154, I, da Carta Magna (AC nº 6.807-CE). 
- Apelação parcialmente provida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar parcial provimento à apelação, na forma do voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife,  05   de   agosto   de   1993 (data   do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente e Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Apelação de sentença que denegou a 
segurança impetrada por A. Carneiro Leal Ltda. e outros contra ato do Sr. Delegado da 
Receita Federal, em Recife-PE, para assegurar às impetrantes o direito a deixarem de 
pagar a contribuição para o FINSOCIAL, em face de sua inconstitucionalidade. 
Os apelantes, às fls. 163/168, insistem na inconstitucionalidade total da referida exação, 
uma vez que ela não foi recepcionada pela Carta Magna em vigor e requereram a reforma 
do decisum para obter a restituição integral do recolhimento efetuado àquele título. 
Contra-razões às fls. 177/185. 
Regularmente processados, vieram os autos a este Tribunal e a mim couberam por 
distribuição. 
Relatei. 
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VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A matéria já foi apreciada por este 
egrégio Tribunal com voto do eminente Juiz Orlando Rebouças, do seguinte teor: 
O Plenário deste egrégio Tribunal, ao julgar a Argüição de Inconstitucionalidade na AMS 
nº 2.240-PE, sendo Relator o eminente Juiz Lázaro Guimarães, assim decidiu, em sessão 
de 17.04.91: 
"Constitucional.   Alterações    do    FINSOCIAL determinadas pela Lei nº 7.787/89, art. 7º. 
Autorização contida no art. 56, ADCT, para manter-se a cobrança do FINSOCIAL, até a 
instituição de nova contribuição para a seguridade social. Mudanças de alíquota e base 
de cálculo do tributo criado pelo Decreto-Lei nº 1.940/82 sem que atendido o pressuposto 
essencial da contribuição para a seguridade social, que é a de se destinar ao orçamento 
da Previdência Social. Manutenção do FINSOCIAL nos limites do permissivo 
constitucional. Argüição parcialmente acolhida. Declaração de inconstitucionalidade do 
art. 9º da Lei nº 7.689/88 e dos dispositivos que alteraram a sua redação - Lei nº 7.738, de 
09 de março de 1989, art. 28; b) Lei nº 7.787, de 30 de junho de 1989, art. 7º; c) Lei nº 
7.894, de 24 de novembro de 1989, art. 1º; e da Lei nº 8.147, de 28 de dezembro de 
1980, art. 1º." 
A referida decisão, unanimemente proferida, tem sido fielmente observada por esta 
Colenda Primeira Turma em sucessivos julgados, entre os quais destaco o acórdão 
lavrado pelo Sr. Juiz Castro Meira na Apelação Cível nº 6.807/CE, de 27.06.91, cuja 
ementa é a seguinte: 
"TRIBUTÁRIO.   CONTRIBUIÇÃO   PARA  O  FINSOCIAL. ALTERAÇÃO DA BASE DE 
CÁLCULO E DAS ALÍQUOTAS. LEIS Nºs 7.738/89 E 7.787/89. NECESSIDADE DE LEI 
COMPLEMENTAR. 
-Tendo sido a contribuição para o FINSOCIAL recepcionada como verdadeiro imposto 
criado pela União no desempenho de sua competência residual, não poderia ser alterada 
sua alíquota, base de cálculo ou fato gerador sem observância do disposto no art. 154, I, 
da CF. 
- Assim, embora tendo permanecido a 'chamada contribuição para o FINSOCIAL', reputa-
se inconstitucional a Lei nº 7.787/89, que duplicou a alíquota dessa exação e a Lei nº 
7.738/89, que alterou a sua base de cálculo do valor do imposto de renda devido para a 
receita bruta, sem observância da lei complementar. 
-  Declaração  de    inconstitucionalidade   das alterações das alíquotas advindas com a 
legislação posterior à promulgação da nova Constituição, na Argüição de 
Inconstitucionalidade na AMS 2240/PE, Rel. Juiz Lázaro Guimarães. 
- Apelação e remessa oficial improvidas." 
Assim, com base nos precendentes desta Turma, como é exemplo o que acabo de 
transcrever, e em plena consonância com os fundamentos do voto proferido pelo Sr. Juiz 
Lázaro Guimarães no julgamento da Argüição de Inconstitucionalidade na AMS 2240-PE, 
dou parcial provimento à apelação para julgar procedente a súplica de reconhecer aos 
impetrantes o direito ao recolhimento da contribuição para o FINSOCIAL de acordo com a 
sistemática adotada à época da promulgação da vigente Constituição Federal. 
Assim voto. 
 

ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA  AMS Nº 2.240 - PE 
Relator: JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: SOCIMASA ATACADO LTDA 
Advogado: DR. PAULO CÉSAR ANDRADE SIQUEIRA 
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Apelada: FAZENDA NACIONAL          
Advogada: DRA MARLÚCIA C. DE MATOS MIRANDA CORRÊA 
 

EMENTA 
Constitucional. Alterações do FINSOCIAL determinadas pela Lei 7.787/89, art. 7º. 
Autorização contida no art. 56, ADCT, para manter-se a cobrança do FINSOCIAL, até a 
instituição de nova contribuição para a seguridade social. Mudanças de alíquota e base 
de cálculo do tributo criado pelo Decreto lei 1.940/82 sem que atendido o pressuposto 
essencial da contribuição para a seguridade social, que é a de se destinar ao orçamento 
da Previdência Social. Manutenção do FINSOCIAL nos limites do permissivo 
constitucional. Argüição parcialmente acolhida. Declaração de inconstitucionalidade do 
art. 9º da Lei 7.689/88 e dos dispositivos que alteraram a sua redação - Lei nº 7.738, de 
09 de março de 1989, art. 28, ; b) Lei nº 7.787, de 30 de junho de 1989, art. 7º; c) Lei nº 
7.894, de 24 de novembro de 1989, art. 1º; e d) Lei nº 8.147, de 28 de dezembro de 1990, 
art. 1º. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5a. Região, à unanimidade, acolher 
parcialmente a Argüição, para declarar a inconstitucionalidade  do art. 9º da Lei 7.689/88 
e dos dispositivos que alteraram a sua redação - Lei nº 7.738, de 09 de março de 1989, 
art. 28, ; b) Lei nº 7.787, de 30 de junho de 1989, art. 7º; c) Lei nº 7.894, de 24 de 
novembro de 1989, art. 1º; e d) Lei nº 8.147, de 28 de dezembro de 1990, art. 1º, 
considerando válida a cobrança do Finsocial nos limites do art. 56 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias,  nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas que integram o presente. 
Custas como de lei. 
Recife, 17 de abril de 1991 
JUIZ HUGO MACHADO     - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GUIMARÃES: Adoto o relato que fiz ante a Eg. 2ª Turma (. 72), 
acrescentando que o processo foi remetido à apreciação deste Plenário em função da 
relevância da matéria, argüida que foi inconstitucionalmente pela douta Procuradoria 
Regional Federal. 
Com vista, o Ministério Público opinou pelo provimento do recurso. 
É o relatório. 
 

VOTO JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Não se questiona aqui a contribuição 
social instituída, como um adicional ao imposto de renda, pela Lei 7.689/88, e, sim, o 
FINSOCIAL criado pelo Decreto-Lei nº 1940/82, cuja base de cálculo foi alterada pelo art. 
9º da Lei 7.689. 
São hipóteses distintas, não alcançando esta última a declaração de inconstitucionalidade 
pronunciada por este Tribunal, ao julgar a Argüição de Inconstitucionalidade na AMS 
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0976-AL, Relator o eminente Juiz Hugo Machado. 
No caso presente, a apelante entende que o Finsocial desapareceu com a promulgação 
da Constituição de 1988, cujo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias deu 
validade apenas passageira àquela contribuição, que não poderia ser cobrada 
permanentemente, salvo se instituída mediante Lei Complementar e, mesmo assim, 
implicaria em confundir-se com o Programa de Integração Social - PIS, que também 
incide sobre o faturamento da empresa. 
Apesar do brilhantismo da fundamentação do nobre advogado da autora, discordo da 
tese. 
O art. 56 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias indica claramente o caráter 
de contribuição social do FINSOCIAL, e refere-se a lei ordinária para regular a sua 
arrecadação. 
O art. 195, I, CF, por sua vez, permite expressamente que tal contribuição incida sobre o 
faturamento da empresa que vem a ser a sua receita bruta. Não há que argumentar, 
portanto, com a coincidência da sua base de cálculo com a do PIS ou a do imposto sobre 
serviços. 
Inexiste qualquer vedação à coexistência do FINSOCIAL e do PIS, ambas as 
contribuições autorizadas pelo texto constitucional. 
Finalmente, como ressaltei, ao votar na argüição de inconstitucionalidade da Lei 7.689/88, 
acompanho o voto do eminente Juiz Hugo Machado, a exigência de Lei Complementar diz 
respeito à criação de novas contribuições para a seguridade social, ou relativas à 
intervenção no domínio econômico, e não àquelas, como o FINSOCIAL, existentes antes 
de outubro de 1988. 
A lei nova mais não fez que atender ao comando constitucional que determinava a 
regulamentação daquela contribuição. Considero-a, no particular, ajustada à Constituição 
de 1988. 
Ao decidir idêntica questão, afirmou a Juíza Luíza Dias Cessales, em bem fundamentada 
sentença, publicada na Revista da Associação dos Juízes Federais: 
"... a Lei 7.738/89, ao estabelecer alíquota para o cálculo do FINSOCIAL, a ser calculado 
sobre a RECEITA BRUTA da empresa, não criou outra fonte de custeio para garantir a 
manutenção ou expansão da seguridade social, de vez que, no caso, a fonte é aquela já 
estabelecida pelo inciso I do art. 195 da Constituição Federal". 
A sentença recorrida adotou a mesma orientação. Merece confirmação por seus próprios 
e jurídicos fundamentos. 
Rejeito a argüição de inconstitucionalidade. 
EMENTA: 
Tributário. Imposto de Renda. Isenção. Decreto-Lei nº 1.564/77 e Decreto-Lei 7.450/85 - 
Prorrogação - SUDENE. A isenção sob condição não pode ser revogada unilateralmente. 
Satisfeitas as condições estabelecidas no art. 3º do Decreto-Lei 1.564/77, apresenta-se à 
autora, como direito, a prorrogação da isenção tributária. 

VOTO 
O Juiz PETRUCIO FERREIRA (relator):Na sentença recorrida, o MM. Juiz Ubaldo Ataíde 
Cavalcante, entre outras afirmou: 
“Entendo assistir razão, de certa forma, à autora em sua bem posta e trabalhada petição 
de fls. 02/18. 
Com efeito, ao instalar a sua indústria o fez motivada pela isenção de Imposto de Renda 
por 10 (dez) anos e pela expectativa, na hipótese da instalação de projeto novo, de 
dilação desse prazo por mais 05 (cinco) anos, desde que atendidos os requisitos da Lei 
(art. 1º e 3º do Decreto-Lei nº 1.564 de 29.07.77). 
Sente-se, assim, que a isenção concedida o foi sob a condição onerosa e não poderia 
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dessa forma ser suprimida livremente, a teor do enunciado da Súmula nº 544 do Supremo 
Tribunal Federal”. 
Aliás, sobre a questão em tela foi trazido aos autos, o acórdão prolatado na AMS 143.844 
- PE, cujo Relator foi o Exmo. Sr. Ministro Sebastião Reis, lendo-se no mesmo: 
“EMENTA:TRIBUTÁRIO - INCENTIVO FISCAL - ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - 
D.L. Nº 1.564/77 (art. 3) - D.L. Nº 7.450/85 (art. 59, parágrafo 1º) - DIREITO À 
PRORROGAÇÃO - SUDENE.  
Em se tratando de isenção sob condição, o direito à prorrogação respectiva, por prazo 
certo, outorgado na legislação contemporânea à sua concessão individualizada, não pode 
ser revogada unilateralmente, por inserida no estatuto do contribuinte. 
Interpretação que se consona à legislação pertinente, ao direito intertemporal e ao 
instituto da isenção; outrossim, os incentivos fiscais autorizam interpretação sistemática e 
teológica. 
Direito da impetrante de ver seu pedido de prorrogação apreciado pela SUDENE, e, se 
comprovado o atendimento das condições estabelecidas no art. 3º do D.L. nº 1.564/77, 
obter a ampliação pretendida. 
Deu-se provimento à apelação, nos termos acima enunciados. 
ACÓRDÃO: 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Quinta Turma do Tribunal Federal de Recursos, à unanimidade, dar provimento 
à apelação, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado”. 
Em seu voto, o eminente Relator se reporta ao parecer do Exmº . Subprocurador da 
República do qual destaco: 
“Portanto, embora tenha ficado a critério do Poder Executivo, nos termos do parágrafo 2º 
do art. 5º da Lei 7.450/85, a fixação do prazo isencional, não pode este unilateralmente, 
retirar das empresas a expectativa do direito de prorrogação deste prazo, cujo direito 
subjetivo obtiveram ao atenderem aos requisitos da Lei 4.239/77 sem uma análise 
anterior das condições de instalação e funcionamento da empresa. Se a empresa não 
atender aos requisitos previstos neste parágrafo 2º ou aos requisitos previstos no art. 3º 
do D.L. nº 1.564/77, daí sim, terá a administração direito de recursar o pedido formulado. 
Deixar de examinar tais condições ao argumento de que inexiste direito de prorrogação 
não encontra respaldo legal já que o “caput” do art. 59 da Lei 7.450/85 refere-se à 
possibilidade de “prorrogação”... Acrescente-se que, observando-se o espírito da Lei 
7.450/85 que visou beneficiar amplamente a comunidade pois anistiou débitos, permitiu 
novas hipóteses de isenção, reduziu o imposto de renda das pessoas físicas, não seria 
razoável admitir que este dispositivo teve por meta excluir um direito pré-existente e 
necessário ao desenvolvimento destas regiões tão carentes. 
Poderíamos afirmar que a alteração prevista no parágrafo 1º do art. 59 para até 10 (dez) 
anos, a critério da Administração e atendidas as novas condições referidas no parágrafo 
2º visou ampliar o benefício anteriormente existente de prorrogação de apenas 5 (cinco 
anos), já que o “caput” que norteia o artigo 59 é expresso ao tratar de “prorrogação”. 
Ë certo, porém, que este diploma legal não retirou das empresas, que obtiveram isenção 
na vigência do D.L. 1.564/77, o direito de terem apreciado pelo órgão competente o 
preenchimento das condições necessárias à prorrogação desta isenção. 
Efetivamente, as empresas que adquiriram a isenção na vigência do D.L. 1.564/77 e 
obtiveram este reconhecimento inicial adquiriram não só a expectativa de sua 
prorrogação, mas também o direito subjetivo à apreciação do mérito do seu pedido de 
prorrogação nos termos do art. 3º do D.L. 1.564/77. em atenção ao disposto no art. 153, 
parágrafo 3º da Constituição Federal e ao princípio da isonomia e equidade que regem o 
Direito. 
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Portanto, o Parecer CST 55/86 não tem o direito de restringir o alcance da Lei seja para 
beneficiar alguns ou para prejudicar outros, mormente quando estão presentes os 
mesmos pré-requisitos entre estes”. 
No referido Parecer da lavra da Exma. Procuradora da República Leda Maria Soares 
Janot, com a aprovação do Subprocurador Geral da República Flávio Degrazia se trazem 
à colação ensinamentos do tributarista José Souto Maior Borges sobre o estabelecido no 
art. 150, parágrafo 3º da Constituição então vigente, onde se lê: 
“A faculdade de revogar isenções, portanto, sofre limitações que decorrem dos princípios 
e normas da Constituição; não pode ser entendida como absoluta e sem 
condicionamentos de ordem temporal; comporta temperamentos ditados pelos diversos 
modos através dos quais o direito positivo disciplina a matéria, modalidade que, enquanto 
correspondem a diferentes técnicas de emprego do instituto da isenção são susceptíveis 
de ordenação jurídica diversificada. 
O princípio de segurança jurídica exige que, uma vez reconhecida a isenção, não se 
produzam modificações arbitrárias no estatuto jurídico dos sujeitos por ela beneficiados. 
Com efeito, o Código Tributário nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1956) além do 
reconhecimento a contrario sensu das isenções incondicionais, outorgadas sem a 
exigência de obrigações correlatas do beneficiários, consagra as figuras das isenções 
condicionais, isto é, concedidas em função de determinadas condições por prazo certo 
(transitórias) ou por prazo indeterminado (permanentes). Quanto ao regime jurídico-formal 
da exclusão do crédito tributário, é ainda admitida a isenção contratual (arts. 176 e 178, 
combinados). 
De regra, a isenção tributária é revogável a qualquer tempo. A esta regra excetuam-se, 
entretanto, as isenções por prazo certo e condicionais previstas ou não em contrato ( 
Código Cit. art. 178.)”. 
“Ao contrário, nas isenções condicionais, a lei estabelece as condições e os requisitos 
para a sua concessão. Tais condições e requisitos ordinariamente exigem do titular da 
isenção, como pondera CARLOS MAXIMILIANO, esforço dispendioso, obra cara, 
imobilização de capitais próprios ou tomados a juros. 
Se nessas circunstâncias fosse juridicamente possível a cessação de plano de fruição do 
benefício fiscal, restabelecido total ou parcialmente o ônus da tributação, ninguém 
arriscaria seu futuro financeiro; ninguém acudiria aos acenos do Estado, através da 
legislação de incentivos fiscais, particularmente em matéria de isenção. A qualquer 
tempo, poder-se-ia dar a ruptura do equilíbrio financeiro do investimento privado, com a 
superveniência da lei revogadora. (fls. 94/96).” 
Ainda na sentença recorrida, o MM. Juiz diz: 
“Não obstante assistir razão à autora na sua exposição, o seu pedido de declaração 
judicial do seu direito à isenção sobre a renda e adicionais não restituíveis, incidentes 
sobre seus resultados operacionais, pelo período de 05 (cinco) anos, correspondentes 
aos exercícios de 1987 e 1991, inclusive, nos termos do Art. 3º do Decreto-Lei 1.564/77, 
não merece prosperar, vez que, acolhido tal pedido, estaria o judiciário suprimindo à 
apreciação da instância administrativa, no que pertine ao exame dos requisitos previstos 
no dispositivo acima mencionado”. 
Hely Lopes Meirelles, após estudar a coisa julgada administrativa, afirmando que a 
mesma não tem o alcance da coisa julgada judicial, por não deixar de ser um simples ato 
administrativo decisório, sem a força conclusiva do ato jurisdicional do Poder Judiciário, 
lembra que diante do preceito amplo e incondicionado de que não se pode excluir da 
apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual, se lhe apresenta 
inadmissível a exigência do prévio esgotamento dos recursos hierárquicos para o 
ingresso em juízo. 
Não vejo como apresente-se ao Judiciário obstáculo no exercício de sua atividade 
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jurisdicional, o esgotamento da instância administrativa, principalmente, se a hipótese é 
daquelas como ocorre nestes autos onde presentes os elementos indispensáveis ao 
deslinde da questão, em termos do exigido no Decreto-Lei 1.564/77, art. 3º, “a”, 
considerando a localização da empresa autora em região conceituada, a critério da 
própria SUDENE, como micro-região menos desenvolvida do Nordeste, de fato não 
contestado por tal autarquia, na resposta à inicial, ou em qualquer momento, nos autos 
em apreço, vez que tal decorreu de disposição da Portaria 400/84, art. 12, 1º da própria 
SUDENE. 
Com tal fundamento, com muito respeito a posição adotada pelos votos que me 
antecederam, lamento divergir para, posicionando-me, inclusive em harmonia com a 
Egrégia 2ª Turma, a qual integro, voto pois no sentido de dar provimento à apelação. 
É O MEU VOTO. 
 

EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 18.016 - AL 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Embargante: FAZENDA NACIONAL 
Embargado: RODRIGUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 
Advogados: DRS. CLÊNIO PACHECO FRANCO E OUTRO (EMBDO.) 
 

EMENTA 
Constitucional e Tributário. FINSOCIAL. Subsistência da contribuição instituída pelo 
Decreto-Lei nº 1.940/82, nos termos do art. 56 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. Legislação posterior à Constituição Federal de 1988 que, sem atender ao 
estabelecido no art. 195, I, CF, alterou alíquota e base de cálculo sem dar à contribuição 
para a seguridade social a destinação que lhe é própria. 
Inconstitucionalidade declarada na Arg. Inc. na AMS 2.240-PE.  
Improvimento dos embargos. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos,  relatados e examinados estes autos,  em que são partes as acima indicadas. 
Decide o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, negar provimento aos 
embargos, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas, que 
integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife,   04   de   agosto   de   1993   ( data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 

RELATÓRIO 
O  SENHOR  JUIZ  LÁZARO  GUIMARÃES:  A  Fazenda Nacional opõe embargos 
infringentes ante acórdão da eg. Primeira Turma que deu parcial provimento à apelação, 
em ação de repetição de indébito e declaratória negativa de relação jurídica que obrigue a 
autora a pagar contribuição para o FINSOCIAL. Alega, em resumo, com apoio em voto 
vencido do eminente Juiz Francisco Falcão, a validade da cobrança daquela contribuição. 
Vieram os autos, tocando-me a distribuição. 
É o relatório. 
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VOTO 
O  SENHOR  JUIZ  LÁZARO  GUIMARÃES   (Relator): Reporto-me ao seguinte trecho do 
voto que proferi no julgamento da Argüição de Inconstitucionalidade na AMS 2240-PE: 
"Sr. Presidente, sou o Relator desta argüição de inconstitucionalidade. Trouxe ao Plenário 
as questões como foram colocadas pela impetrante do mandado de segurança e apelante 
na apelação em mandado de segurança. 
Na inicial e na petição recursal, defendeu-se, primeiramente, a inconstitucionalidade dos 
dispositivos que alteram a cobrança do FINSOCIAL, em função da coincidência da base 
de cálculo com o PIS e com o Imposto sobre Serviços. Argüiu-se também a 
inconstitucionalidade do FINSOCIAL - são as teses sustentadas pela impetrante e depois 
apelante -, porque haveria a necessidade de lei complementar para manter a cobrança do 
FINSOCIAL após a Constituição Federal de 1988. 
Disse, então, a impetrante que esta disposição, depois de 6 meses, já não mais poderia 
ser eficaz porque se tratava de uma disposição transitória. Argumentou, ainda, que o 
Decreto-Lei nº 1.940, depois da Constituição Federal, não poderia mais subsistir, porque, 
nos termos do art. 56, teria que ser substituído por uma contribuição para seguridade 
social como previsto no art. 195,I. 
Na Turma, pessoalmente, tive posição contrária às teses sustentadas, mas entendia 
relevantes as colocações, sendo acompanhado pelos demais integrantes. 
Na 2ª Turma, decidimos afetar o julgamento destas questões pelo Pleno. 
No Pleno, o meu voto foi no sentido de rejeitar a argüição de inconstitucionalidade nos 
termos em que foi colocada esta argüição. 
Repensando o meu voto, retifico apenas um ponto, que é importante para o 
desdobramento deste julgamento. É que as alterações que foram introduzidas para 
cobrança do FINSOCIAL, como foram colocadas, ofendem a Constituição Federal. O 
eminente Juiz Hugo Machado convenceu-me num ponto, que me faz até afastar o 
restante das colocações. Se foi argüida a inconstitucionalidade dessas disposições que 
alteram a cobrança do FINSOCIAL, e se foi argüida também a inconstitucionalidade, a 
insubsistência do Decreto-Lei nº 1.940, devolver-se-á a apreciação da constitucionalidade 
ou inconstitucionalidade ao Tribunal Pleno. O art. 56 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, bem examinado, realmente amarra o legislador, porque 
estabelece que até que a lei disponha sobre o art. 195,I, que trata de contribuição para 
seguridade social, a arrecadação decorrente de no mínimo cinco dos seis décimos 
percentuais, correspondentes à alíquota da contribuição de que trata o Decreto-Lei nº 
1.940, alterada pelo Decreto-Lei nº 2.049 (...), passa a integrar a receita da seguridade 
social, ou seja, cinco dos seis décimos; ressalvados, exclusivamente no exercício de 
1988, os compromissos assumidos com programas e projetos em andamento. 
O Juiz Hugo Machado mostrou que o legislador, em primeiro lugar, não tratou o 
FINSOCIAL, na Lei nº 7.787, como uma contribuição para seguridade social como 
determina o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Ao contrário, tratou como 
se imposto fora, e alterou a base de cálculo e a alíquota. Este ponto, realmente, não foi 
colocado na argüição. Se existem pontos além da própria inconstitucionalidade do 
Decreto-Lei nº 1.940, parece-me que realmente o Tribunal pode acolher parcialmente a 
argüição, porque a argüição vai além, no sentido de que o Decreto-Lei nº 1.940 seria 
inconstitucional. Reconhece o Dr. Hugo Machado que não; que subsiste nos termos 
precisos do art. 56 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
Sr. Presidente, o que quero dizer é que o Decreto-Lei nº 1.940 não viola a Constituição 
Federal de 1988, que tem incorporado o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
Bem, sendo assim, parece-me que é até conveniente que o Tribunal, pronunciando-se 
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sobre a matéria, acolha parcialmente a argüição de inconstitucionalidade para declarar 
inconstitucionais a operação e estes dispositivos que alteram a base de cálculo do 
FINSOCIAL, em dissonância com os limites e as condições estabelecidos no art. 56 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Esclareço. Não estou mudando nada no 
meu voto, apenas, diante dos subsídios trazidos pelo eminente Juiz Hugo Machado, 
ampliando a extensão da matéria de direito, acolho a argüição de inconstitucionalidade, 
implícita, destes dispositivos mencionados no voto do eminente Juiz Hugo Machado. 
Ressalto, como fez S.Exa., que se preserve a cobrança do FINSOCIAL, nos termos do 
Decreto-Lei nº 1.940, com as leis até a de nº 7.611, de 08 de julho de 1987, que alteraram 
este Decreto-Lei." 
O Supremo Tribunal Federal, julgando o Recurso Extraordinário 150764-1-PE, Relator o 
Ministro Sepúlveda Pertence, assim decidiu: 
"Contribuição Social - Parâmetros - Normas de regência - FINSOCIAL - Balizamento 
temporal. A teor do disposto no artigo 195 da Constituição Federal, incumbe à sociedade, 
como um todo, financiar, de forma direta e indireta, nos termos da lei, a seguridade social, 
atribuindo-se aos empregadores a participação mediante bases de incidência próprias - 
folha de salários, o faturamento e o lucro. Em norma de natureza constitucional transitória, 
emprestou-se ao FINSOCIAL característica de contribuição, jungindo-se a imperatividade 
das regras insertas no Decreto-Lei nº 1.940/82, com as alterações ocorridas até a 
promulgação da Carta de 1988, ao espaço de tempo relativo à edição da lei prevista no 
referido artigo. 
Conflita com as disposições constitucionais - artigos 195 do corpo permanente da Carta e 
56 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - preceito da lei que, a título de 
viabilizar o texto constitucional, toma de empréstimo, por simples remissão, a disciplina do 
FINSOCIAL. Incompatibilidade manifesta do artigo 9º da Lei nº 7.689/88 com o Diploma 
Fundamental, no que discrepa do contexto constitucional." 
Pelas  mesmas  razões,  nego   provimento    aos embargos. 
 

Súmula nº 07 

São inconstitucionais as alterações na contribuição para o Programa de Integração 
Social introduzidas pelos Decretos-Leis 2.445 e 2.449. 

REFERÊNCIAS 
Lei Complementar nº 7, de 1970 
Emenda Constitucional nº 8, de 1977 
Art. 55 da Constituição de 1967 

PRECEDENTES 
AC 3294 - RN (Segunda Turma - 06.02.90 - DJ 28.09.90) 
AC 9341 - PE (Primeira Turma -14.05.92 - DJ 26.06.92) 
AC 27474 - CE (Primeira Turma) 
AMS 3358-PE (Primeira Turma - 22.08.91 - DJ 16.09.91) 
Argüição de Inconstitucionalidade na AMS nº 77 - SE 
Embargos de Declaração na AMS 3060 - PE (Primeira Turma - 21.11.91 - DJ 06.12.91) 
(Julg: 22/09/93 DJ em 14/10/93 pág: 43516) 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 3.294 - RN 
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Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: USINA ESTIVAS S/A 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. GRACILIANO GARCIA TORRES GALINDO E OUTROS (APTE.) 
 

EMENTA 
Constitucional. Contribuições para o PIS. Inconstitucionalidade dos Decretos-Leis 
2.445/88 e 2.449/88. Ação Declaratória. Legitimidade da Caixa Econômica Federal. 
I - A Caixa Econômica Federal é parte legítima para figurar no pólo passivo da relação 
processual em ações declaratórias nas quais se discute a inconstitucionalidade dos 
Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88. 
II - Voto vencido que reconhecia a ilegitimidade "ad causam" da CEF após a edição do 
DL. 2.052/83. 
III - O Plenário do egrégio Tribunal Regional da 5ª Região declarou inconstitucionais os 
Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88, em virtude de não atenderem estes os disposto no art. 
55, II, da Carta Política de 1967. 
IV - Apelação e remessa oficial, tida como interposta, às quais se dá provimento. 
 

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 maioria de 
votos, rejeitar a preliminar de ilegitimidade ad causam da Caixa Econômica Federal, e, 
quanto ao mérito, 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. 
Custas, como de lei. 
Recife, 06 de fevereiro de 1990 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Ao julgar ação declaratória que promoveu a Usina 
Estivas S/A contra a União Federal e a Caixa Econômica Federal, com a finalidade de 
continuar recolhendo as contribuições relativas ao PIS mediante as normas contidas na 
Lei Complementar nº 07/70, alterada pela Lei Complementar nº 17/73, Sua Excelência, o 
MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, prolatou 
sentença vazada sob a seguinte ementa: 
"Contribuições do PIS - Natureza Jurídica - Contribuição Social - Exclusão da Caixa 
Econômica Federal da Lide. 
- Com a edição da Emenda Constitucional nº 08/77, as contribuições para o PIS perderam 
sua característica tributária passando a ser consideradas Contribuição Social. 
- Não está a Contribuição sujeita ao princípio da anterioridade. 
- Pode ser modificada por Decreto-Lei. 
- Extinção do processo relativamente, à Caixa Econômica Federal por ilegitimidade 
passiva e falta de interesse de agir (art. 267, VI, do CPC). 
- Ação improcedente. 
- Ônus da sucumbência." 
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Dessa decisão é que agora se recorre, sob o fundamento preliminar de que teria 
legitimidade a Caixa Econômica Federal por ser a mesma administradora do Fundo de 
Participação e, no mérito, sob a alegação de que seriam inconstitucionais os Decretos-
Leis nºs 2.445/88 e 2.449/88. 
Contra-razões da União Federal às fls. 87 a 92 pela manutenção da sentença, pelos seus 
próprios e jurídicos fundamentos. 
Tal apelação apresenta conexão com a de nº 3.296, aqui apensa. 
É este o relatório. 
 

VOTO-PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Discute-se, no presente recurso, a 
legitimidade da Caixa Econômica Federal para figurar no pólo passivo da relação jurídica 
no que se refere a obrigações decorrentes do Programa de Integração Social - PIS. 
O eminente Juiz monocrático, no seu decisum, acolheu a argüição de ilegitimidade 
passiva da Caixa Econômica Federal por não vislumbrar interesse de agir por parte da 
sobredita empresa pública. 
A essa conclusão chegou o prolator da sentença, após percuciente análise de vários 
dispositivos legais relativos ao Fundo PIS/PASEP. 
Invocou, ainda, como fundamento de sua decisão, o acórdão proferido na AC nº 127.406-
MG, da 4ª Turma do extinto Tribunal Federal de Recursos, que me permito transcrever: 
"Ementa - Processual Civil. Contribuições pagas ao Fundo PIS-PASEP. Ilegitimidade 
passiva da Caixa Econômica Federal. 
A Caixa Econômica Federal, sendo atualmente mera agente arrecadadora das 
contribuições destinadas ao Fundo de Participação PIS-PASEP, gerido por Conselho 
Diretor designado pelo Ministro da Fazenda, é parte ilegítima para responder por ações 
de repetição de indébito relativas às mencionadas contribuições." 
Esta Colenda Turma vem reconhecendo, todavia, em sentido contrário ao acórdão 
indicado, ser a CEF parte legítima para figurar no pólo passivo da relação jurídica 
processual em ações que envolvem o PIS, como foi o caso dos julgamentos no AG nº 
260-PE, realizado em 05.09.89, do qual foi Relator o eminente Juiz José Delgado, e na 
AC nº 1.479-PE, do qual foi Relator o eminente Juiz Lázaro Guimarães, decisão datada 
de 29.08.89. 
Tenho assim que, embora respeitável o entendimento que vem sendo esposado por esta 
Colenda Turma, peço vênia aos eminentes juízes que reconheceram, na espécie, a 
legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal, para adotar a posição da sentença de 
1º grau. 
Na verdade, estou convencido de que, a partir do Decreto-Lei nº 2.082, de 03.08.83, a 
Caixa Econômica Federal passou a ser mera arrecadadora dos valores das contribuições 
para o Fundo de Participação PIS-PASEP, a exemplo do Banco do Brasil S/A e agentes 
credenciados, consoante estabelece o artigo 2º do mencionado diploma legal. 
Por outro lado, cabe à Secretaria da Receita Federal a fiscalização do recolhimento das 
contribuições e seus acréscimos para o PIS-PASEP (art. 6º). 
Ainda mais, a cobrança dos débitos relativos às contribuições e seus acréscimos, bem 
como apuração, inscrição e cobrança da Dívida Ativa no interesse do PIS/PASEP, é da 
competência das Procuradorias da Fazenda Nacional. 
A Sexta Turma do extinto Tribunal Federal de Recursos passou a também se pronunciar 
nessa linha de entendimento, apontando-se, entre várias decisões, a proferida na AC nº 
135.700-RJ, de 14.12.88, da qual foi Relator o eminente Ministro Eduardo Ribeiro, que 
tem o seguinte teor: 
"EMENTA - Programa de Integração Social - PIS. Posição da Caixa Econômica Federal. 
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A partir da edição do Decreto-Lei 2.052/83 não tem a Caixa Econômica Federal 
legitimidade para figurar como ré em processos relativos a cobrança ou repetição de 
contribuições para o PIS". 
Com estes fundamentos, mantenho a decisão do douto juiz a quo, que reconheceu a 
ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal na relação jurídica de que se cuida. 
É assim como voto 
 

VOTO-MÉRITO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): No julgamento do incidente de argüição de 
inconstitucionalidade, suscitado na AMS nº 077-SE, do qual foi Relator o eminente Juiz 
Lázaro Guimarães, o Pleno desta egrégia Corte, na sessão realizada no dia 06 de 
novembro de 1989, acolheu a argüição para declarar a inconstitucionalidade dos 
Decretos-Leis nºs 2.445/88 e 2.449/88. 
O acórdão em referência guarda a seguinte ementa: 
"Ementa. Constitucional. Decretos-Leis 2.445 e 2.449, de 1988. 
I - O PIS, desde a Emenda Constitucional nº 8, de 1977, é contribuição social, e não 
tributo. 
II - A Lei Complementar nº 7/70 considera-se lei ordinária, ao dispor sobre matéria que a 
Constituição de 1967 não indicava como privativa de lei complementar. 
III - As contribuições sociais não se incluem nas receitas públicas, estando fora do 
alcance do art. 55 da Constituição de 1967.  
IV - Determinando a Constituição que o PIS constitui um encargo viabilizador da 
integração social do empregado e permitindo a sua participação nos lucros da empresa, a 
sua base de cálculo deve levar em conta tal matriz, dela se afastando a lei quando 
estabelece o recolhimento à base da receita operacional. 
Inconstitucionalidade dos Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88. 
Argüição acolhida." 
Na discussão do incidente de inconstitucionalidade, não foi acolhida a alegação de que os 
decretos-leis mencionados não poderiam alterar as alíquotas e as bases de cálculo do 
PIS, ao fundamento de que este fora instituído por lei complementar e que, assim, só 
poderia ser alterado através de norma legal da mesma categoria. 
No caso, ficou assentado que a Lei Complementar nº 7/70 perdera essa natureza após a 
Emenda Constitucional nº 8/77, nada impedindo que fosse alterada por lei ordinária ou 
mesmo decreto-lei. 
Rejeitou-se, ademais, no prefalado julgamento, a alegação de que as contribuições 
relativas ao PIS tinham natureza tributária, posição esta também assumida após a edição 
da Emenda Constitucional nº 8 de 1977. 
Como se vê, restou claro que os Decretos-Leis nºs 2.445/88 e 2.449/88 padeciam do vício 
de inconstitucionalidade, especialmente por não atenderem ao disposto no artigo 55, 
inciso II, da Constituição revogada. 
É que a expressão finanças públicas não abrange as contribuições criadas, através do 
Programa de Integração Social (PIS), pela Lei Complementar nº 7, de 1970. 
Destaco, a propósito, os ensinamentos emitidos pelo Juiz Hugo de Brito Machado, 
quando, por ocasião do julgamento do incidente de inconstitucionalidade, assim se 
pronunciou: 
" O ponto relevante para a divergência consiste em que a contribuição para o PIS não é 
da mesma natureza das demais contribuições sociais. Ela não está propriamente 
integrando a parafiscalidade a que se refere Morcelli, pelo fato de que, embora recolhida e 
posta sob a administração do Poder Público, ela continua integrando o patrimônio do 
trabalhador. Ela não passa a ser patrimônio público. Portanto, até nos precisos termos 
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dos conceitos de receita pública do eminente e inesquecível Aliomar Baleeiro, essa 
contribuição não é propriamente uma receita pública e não sendo uma receita pública não 
pode, por via de conseqüência, encartar-se no conceito de finanças públicas. Ela é muito 
mais um instrumento de intervenção do Estado no domínio econômico, onde o Estado 
obriga o empresário, aquele que é agente da atividade econômica, a entregar uma 
parcela do seu patrimônio ao trabalhador, mas uma parcela que, embora feita sob 
administração do Estado, não integra o patrimônio público." 
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário e ao oficial para manter a 
sentença de 1º grau. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 9.341 - PE 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelados: RAN - REFINARIA DE AÇÚCAR DO NORTE S/A E OUTROS 
Advogados: DRS. JOSÉ  HENRIQUE  WANDERLEY  FILHO  E  OUTROS (APDOS.) 
 

EMENTA 
Constitucional e Tributário. PIS. Decretos - Leis 2.445 e 2.449/88. Inconstitucionalidade. 
- O Plenário do egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, julgando a Argüição de 
Inconstitucionalidade suscitada na AMS nº 077-SE, decidiu declarar inconstitucionais os 
Decretos-Leis nºs 2.445 e 2.449/88, que versam sobre a cobrança das contribuições do 
PIS.  
 - Apelação desprovida. Sentença confirmada. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à apelação e à remessa, nos termos do voto do Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos e que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 14 de maio de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA     - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Trata-se de apelação cível de sentença que 
julgou procedente a ação declaratória com repetição de indébito promovida por RAN - 
Refinaria de Açúcar do Norte e outros contra a União Federal. 
Os autores insurgiram-se contra a sistemática para cobrança da contribuição referente ao 
PIS, trazida pelo D.L. 2.445/88, alterado pelo de nº 2.449/88. 
Às fls. 158/159, razões de apelação pedindo a reforma da sentença em sua totalidade. 
Regularmente processados, vieram os autos a este egrégio Tribunal e a mim couberam 
por distribuição. 
É o relatório. 
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VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A matéria já foi apreciada por este 
egrégio Tribunal, com voto do eminente Juiz Orlando Rebouças, do seguinte teor: 
"Este egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por seu Plenário, em sessão 
datada de 06 de novembro de 1989, ao julgar a Argüição de Inconstitucionalidade na AMS 
nº 077 - SE, sendo Relator o eminente Juiz Lázaro Guimarães, decidiu, à unanimidade, 
declarar inconstitucionais os Decretos-Leis nºs 2.445 e 2.449/88. O v. acórdão está assim 
ementado: 
'Constitucional. Decretos-Leis 2.445 e 2.449, de 1988. I - O PIS, desde a Emenda 
Constitucional nº 8, de 1977, é contribuição social, e não tributo. II - A Lei Complementar 
nº 7/70 considera-se lei ordinária ao dispor sobre matéria que a Constituição de 1967 não 
indicava como privativa de lei complementar. III - As contribuições sociais não se incluem 
nas receitas públicas, estando fora do alcance do art. 55 da Constituição de 1967. IV - 
Determinando a Constituição que o PIS constitui um encargo viabilizador da integração 
social do empregado, e permitindo a sua participação nos lucros da empresa, a sua base 
de cálculo deve levar em conta tal matriz, dela se afastando a lei quando estabelece o 
recolhimento à base da receita operacional. Inconstitucionalidade dos Decretos-Leis 2.445 
e  2.449/88. Argüição acolhida'." 
A exemplo do julgamento da Argüição de Inconstitucionalidade em referência, adoto, por 
inteiro, as razões contidas no voto do Relator, o Sr. Juiz Lázaro Guimarães, como 
também as constantes do voto do ilustre Juiz Hugo Machado, face aos seus jurídicos e 
irrefutáveis fundamentos, e nego provimento à apelação e à remessa oficial para 
confirmar a sentença recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 27.474 - CE 
Relator:  O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante:   FAZENDA NACIONAL 
Apelada:     AÇO CEARENSE COMERCIAL LTDA. 
Advogados:   DRS. MÁRCIO ANDRADE TORRES E OUTRO (APDA.) 
 

EMENTA 
Constitucional e Tributário. PIS. Decretos-Leis 2.445 e 2.449/88. Inconstitucionalidade. 
- O Plenário do egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, julgando a Argüição de 
Inconstitucionalidade suscitada na AMS nº 077-SE, decidiu declarar inconstitucionais os 
Decretos-Leis nºs 2.445 e 2.449/88, que versam sobre a cobrança das contribuições do 
PIS. 
- Apelação e remessa desprovidas. Sentença confirmada. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos e que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 05 de agosto de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente e Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Trata-se de apelação e remessa de sentença 
que julgou procedente a ação proposta por Aço Cearense Comercial Ltda. contra a 
Fazenda Nacional, visando à declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-Leis nºs 
2.445/88 e 2.449/88. 
A autora insurgiu-se contra a sistemática para a cobrança do PIS, determinada pelos 
decretos-leis acima referidos, requerendo o direito de recolher tal exação com base na Lei 
Complementar nº 7/70. 
A Fazenda Nacional, em suas razões de apelação, insistiu na constitucionalidade dos 
mencionados institutos legais e trouxe jurisprudência de acordo com tal entendimento. 
Contra-razões às fls. 114/116. 
Regularmente processados, vieram os autos a este egrégio Tribunal e a mim couberam, 
por distribuição. 
Relatei. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Este egrégio Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região, por seu Plenário, em sessão datada de 06 de novembro de 1989, 
ao julgar a Argüição de Inconstitucionalidade na AMS nº 077 - SE, sendo Relator o 
eminente Juiz Lázaro Guimarães, decidiu, à unanimidade, declarar inconstitucionais os 
Decretos-Leis nºs 2.445 e 2.449/88. O V. acordão está assim ementado: 
"Constitucional. Decretos-Leis 2.445 e 2.449, de 1988. I - O PIS, desde a Emenda 
Constitucional nº 8, de 1977, é contribuição social, e não tributo. II - A Lei Complementar 
nº 7/70 considera-se lei ordinária ao dispor sobre matéria que a Constituição de 1967 não 
indicava como privativa de lei complementar. III - As contribuições  sociais não se incluem 
nas receitas públicas, estando fora do alcance do art. 55 da Constituição  de 1967. IV - 
Determinando a Constituição que o PIS constitui um encargo viabilizador da integração 
social do empregado, e permitindo a sua participação nos lucros da empresa, a sua base 
de cálculo deve levar em conta tal matriz, dela se afastando a lei quando estabelece o 
recolhimento à base da receita operacional. Inconstitucionalidade dos Decretos-Leis 2.445 
e 2.449/88. Argüição acolhida." 
A exemplo do julgamento da Argüição de Inconstitucionalidade em referência, adoto, por 
inteiro, as razões contidas no voto do Relator, o Sr. Juiz Lázaro Guimarães, como 
também as constantes do voto do ilustre Juiz Hugo Machado, cujas cópias seguem em 
anexo, face aos seus jurídicos e irrefutáveis fundamentos.  
Nego provimento à apelação e à remessa para confirmar a sentença recorrida. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 077 - SE 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelado: ITACAU AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS LTDA 
Advogados: DRS. LUIS CLÁUDIO ALMEIDA SANTOS  (APTE.) E 
JOSÉ ELIAS PINHO DE OLIVEIRA (APDA.) 
 

EMENTA 
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Tributário. Inconstitucionalidade dos Decretos-Leis 2.445 e 2.449, de 1988, declarada pelo 
Plenário deste Tribunal. Segurança concedida para livrar a impetrante da sistemática de 
cobrança introduzida por tais diplomas. Apelação e remessa oficial improvidas. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na forma 
do relatório e notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife,  17  de   abril  de   1990   (data    do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: A causa versa sobre a aplicação do Decreto-Lei 
nº 2.445/88, questionando-se a inconstitucionalidade da alteração na sistemática de 
recolhimento das contribuições para o Programa de Integração Social, sem a edição de lei 
complementar, já que tanto o PIS quanto o PASEP foram instituídos mediante lei 
complementar. 
Além do mais, o PIS não tem natureza tributária, o que inviabilizaria a sua disciplina 
mediante decreto-lei. Mas, mesmo se o considerasse um tributo, ter-se-ia ferido o 
princípio da anterioridade, com a majoração da alíquota, no mesmo exercício. 
A sentença recorrida concedeu a segurança, em parte, para que a impetrante não fosse 
obrigada a pagar a contribuição para o PIS, como determinado pelo art. 1º, V, parágrafo 
2º, do Decreto-Lei 2.445/88, com a redação dada pelo de nº 2.449/88, daí o apelo da 
Fazenda Nacional, propugnando pela adequação constitucional daqueles diplomas, e a 
remessa oficial. 
Com contra-razões pela confirmação da sentença, vieram os autos, tocando-me a 
distribuição. Dispensei revisão, por se tratar de matéria predominantemente de direito.     
Acolhida,  por  esta   Turma,  a   argüição   de inconstitucionalidade, foram os autos 
encaminhados ao Plenário desta Corte, que declarou a inconstitucionalidade, conforme 
acordão de fls. 
Retornaram, então, os autos, para continuação do julgamento. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR  JUIZ  LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A inconstitucionalidade dos 
Decretos-Leis 2.445 e 2.449 foi declarada no acordão de fls. 149/172. 
Insubsistentes as regras que determinaram as alterações na sistemática da cobrança do 
PIS, merece confirmação a sentença que concedeu a segurança, em parte, para que a 
impetrante não fosse compelida a pagar a mencionada contribuição na forma prevista 
naqueles diplomas. 
Por essas razões, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 3.358 - PE 
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Relator: O SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelados: CURTUME MODERNO S/A E OUTRO 
Advogados: DRS. RITA VALÉRIA DE CARVALHO CAVALCANTE E OUTRO (APDOS.) 
 

EMENTA 
Constitucional e Tributário. PIS. Decretos-Leis 2.445 e 2.449/88. Inconstitucionalidade.  
- O Plenário do egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, julgando a Argüição de 
Inconstitucionalidade suscitada na AMS nº 077-SE, decidiu declarar inconstitucionais os 
Decretos-Leis nºs 2.445 e 2.449/88, que versam sobre a cobrança das contribuições do 
PIS. 
- Apelação desprovida. Sentença confirmada. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos e que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife,   22   de   agosto  de   1991  (data  do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ ORLANDO REBOUÇAS - Relator 
 

RELATÓRIO 
O  SENHOR  JUIZ  ORLANDO  REBOUÇAS: Trata-se  de apelação em mandado de 
segurança de sentença que concedeu o  mandamus impetrado por Curtume Moderno S/A 
e outro contra ato do Delegado da Receita Federal em Caruaru-PE. 
Os  impetrantes   insurgiram-se  contra  a  nova sistemática para cobrança da contribuição 
referente ao PIS, trazida pelo DL 2.445/88, alterado pelo de nº 2.449/88. 
Em suas razões, a Fazenda Nacional ratifica os termos das informações de fls. 61/68. 
Contra-razões às fls. 79/82. 
Regularmente processados, subiram os autos a este egrégio Tribunal e a mim couberam, 
por distribuição. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (Relator): Este egrégio Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região, por seu Plenário, em sessão datada de 06 de dezembro de 1989, 
ao julgar a Argüição de Inconstitucionalidade na AMS nº 077 - SE, sendo Relator o 
eminente Juiz Lázaro Guimarães, decidiu, à unanimidade, declarar inconstitucionais os 
Decretos-Leis nºs 2.445 e 2.449/88. O v. acórdão está assim ementado: 
"Constitucional. Decretos-Leis 2.445 e 2.449, de 1988. I - O PIS, desde a Emenda 
Constitucional nº 8, de 1977, é contribuição social, e não tributo. II - A Lei Complementar 
nº 7/70 considera-se lei ordinária ao dispor sobre matéria que a Constituição de 1967 não 
indicava como privativa de lei complementar. III - As contribuições sociais não se incluem 
nas receitas públicas, estando fora do alcance do art. 55 da Constituição de 1967. IV - 
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Determinando a Constituição que o PIS constitui um encargo viabilizador da integração 
social do empregado, e permitindo a sua participação nos lucros da empresa, a sua base 
de cálculo deve levar em conta tal matriz, dela se afastando a lei quando estabelece o 
recolhimento à base da receita operacional. Inconstitucionalidade dos Decretos-Leis 2.445 
e 2.449/88. Argüição acolhida." 
A exemplo do que fiz quando do julgamento da Argüição de Inconstitucionalidade em 
referência, adoto, por inteiro, as razões contidas no voto do Relator, o Sr. Juiz Lázaro 
Guimarães, como também as constantes do voto do ilustre Juiz Hugo Machado, cujas 
cópias seguem em anexo, face aos seus jurídicos e irrefutáveis fundamentos, e nego 
provimento à apelação e à remessa oficial para confirmar a sentença recorrida. 
É como voto. 
 

ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA AMS Nº 077 - SE 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: ITACAU AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS LTDA 
Advogados: DRS. LUIZ  CLÁUDIO DE  ALMEIDA SANTOS (APTE.)  E  
JOÃO DODSWORTH CORDEIRO GUERRA E OUTROS (APDA.) 
 

EMENTA 
Constitucional. Decretos-Leis 2.445 e 2.449, de 1988. I - O PIS, desde a Emenda 
Constitucional nº 8, de 1977, é contribuição social, e não tributo. II - A Lei Complementar 
nº 7/70 considera-se lei ordinária ao dispor sobre matéria que a Constituição de 1967 não 
indicava como privativa de lei complementar. III - As contribuições sociais não se incluem 
nas receitas públicas, estando fora do alcance do art. 55 da Constituição de 1967. IV - 
Determinando a Constituição que o PIS constitui um encargo viabilizador da integração 
social do empregado, e permitindo a sua participação nos lucros da empresa, a sua base 
de cálculo deve levar em conta tal matriz, dela se afastando a lei quando estabelece o 
recolhimento à base da receita operacional. Inconstitucionalidade dos Decretos-Leis 
2.445/88 e 2.449/88. Argüição acolhida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, acolher a 
argüição, para declarar a inconstitucionalidqade dos Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88, 
nos termos do voto do Relator, com os acréscimos dos votos dos Juízes Hugo Machado e 
José Delgado, na forma do relatório e notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife,  06   de   novembro  de   1989 (data  do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA    - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A emissão de um juízo de valor sobre as 
questões postas em debate, a respeito das modificações introduzidas no sistema de 
recolhimento em favor do PIS - Programa de Integração Social, deve se vincular, de 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

início, à fixação da natureza jurídica da referida obrigação, a fim de ser possível enfrentar 
o primeiro fundamento apresentado. 
No ano de 1979, afirmei, em trabalho publicado na Revista de Direito Tributário, vols. 
19/20, pág.337, sob o título "PIS - Natureza Jurídica", que "... o PIS representa uma 
contribuição compulsória a gerar, portanto, intervenção no domínio econômico, assim 
como é o do interesse de categorias profissionais, pelo que se apresenta bem nítido o seu 
caráter tributário". O referido pensamento permaneceu inalterado, mesmo após a edição 
da Emenda Constitucional nº 8/77, que reformulou o primeiro inciso do § 2º do art. 21, da 
CF de 1967, acrescentando, ao mesmo tempo, novo inciso ao artigo 43, o de número X. 
O parágrafo segundo, inciso I, do art. 21, da CF de 1967, passou, conseqüentemente, a 
ter a seguinte redação: 
"Art. 21 - Compete à União instituir imposto sobre: 
§ 1º ........ omissis; 
§ 2º - A União pode instituir: 
I -    contribuições,  observada  a   faculdade prevista no item I deste artigo, tendo em vista 
intervenção no domínio econômico ou o interesse de categorias profissionais e para 
atender diretamente à parte da União no custeio dos encargos da previdência social,..." 
A faculdade contida no item I, do artigo 21, consistia em ser possível ao Poder Executivo, 
nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de 
cálculo das contribuições instituídas pela União. 
O inciso X, acrescentado ao artigo 43, impôs que constituía atribuição do Poder 
Legislativo dispor, especialmente, de contribuições sociais para custear os encargos 
previstos nos artigos 165, itens II, V, XIII, XVI e XIX, 166, § 1º, 175, § 4º e 178. 
A instituição do PIS pareceu atender ao artigo 165, V, da Carta de 1967, que assegurava 
aos trabalhadores o direito de integração na vida e no desenvolvimento da empresa, com 
participação nos lucros. 
A fidelidade ao ponto de vista já referido resultou do entendimento de que o PIS, mesmo 
após a Emenda Constitucional nº 8/77, continuou a ser uma prestação pecuniária 
decorrente de lei, com conteúdo coativo em sua exigibilidade, por força de norma 
constitucional, cuja base de cálculo se vincula à vontade da lei, sendo esta, também, que, 
expressamente, a define ou mensura. 
A razão de insistir em defender a posição antes assumida decorreu do convecimento de 
que os fundamentos apresentados estavam conformes com o sistema jurídico tributário, 
contando com o apoio das lições, por exemplo, de Joshiaky Ichiahara que, em 18.03.81, 
viu aprovada, por maioria, a sua tese "Conflitos de Competência - ICM - ISS - PIS e 
FUNRURAL", em seminário presidido por Ives Gandra da Silva Martins, tendo como 
debatedores Carlos da Rocha Guimarães, Wagner Balena e Álvaro de Azevedo Marques 
Jr.. Na oportunidade, o expositor concluiu que: "PIS - Um imposto da União instituído no 
exercício da competência residual. 
Pelas características que se apresentam, o PIS é um tributo. Examinando 
sistematicamente a Constituição, a primeira indagação que nos vem à mente é se o PIS é 
uma contribuição prevista no § 2º, I, do art.21, ou se imposto instituído nos termos do art. 
21, § 1º, cuja competência atribuída à União, denominada de residual. Essa preocupação 
decorre, não em face do nomem juris contribuição ou qualquer outra denominação, mas 
porque o enquadramento, num ou noutro, importa tratamento sob regimes jurídicos 
diferentes. Se entendermos o PIS como tributo "contribuições", nos estritos termos do art. 
21, § 2º, II, faculta ao Poder Executivo, na forma do art. 21, in fine - " alterar-lhe as 
alíquotas ou as bases de cálculo", o que não acontece se o enquadramento for "como 
imposto decorrente de exercício da competência residual". 
De   outro  lado,  o   PIS   que   se   enquadra perfeitamente no conceito de tributo, já 
aludido anteriormente, no nosso entender, não é contribuição, uma vez que "não tem a 
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finalidade de intervir no domínio econômico, não é criado no interesse das categorias 
profissionais, como é o caso da contribuição sindical, também não presta para custeio da 
parte da União nos encargos da Previdência Social. Podemos até dizer que, 
financeiramente, o PIS se presta para atribuir ao empregado uma participação no seu 
movimento, entretanto, juridicamente, é irrelevante. A destinação do produto de sua 
arrecadação em nada influi na natureza jurídica específica do tributo. Em conclusão, no 
nosso entender, o PIS é um imposto criado pela União no exercício da competência 
residual, portanto, deverá se reger por suas regras, conforme veremos adiante" (Rev. Dir. 
Tributário - Ano 6 - jan/junho de 1982 - Vols. nºs 19/20, pág. 109). 
Igual  modo  de   concluir   foi  expedido,   em 26.05.83, pela 5ª Turma, do então egrégio 
Tribunal Federal de Recursos, ao julgar o AMS 97.638-SP, Rel. Min. Pedro Acioli, cuja 
ementa é do teor seguinte: 
"A   contribuição   para  o  PIS   insere-se  na categoria do tributo, pouco importando o 
nomem juris que se lhe dê. A sua finalidade social não lhe retira a natureza jurídico-
tributária, tendência histórica, neste particular, da jurisprudência do Pretório Excelso" 
(Unânime, DJ, 26.05.83, ou Ementário da Jurisprudência do TFR, vol. 83, pág. 212). 
Em 16.02.84, a 5ª Turma, em voto do Ministro Sebastão Reis, reafirmou o mesmo 
entendimento, quando, na AC 76.057-RS, decidiu: 
"A orientação desta egrégia Turma, no particular da categorização do PIS, fixou-se na 
tese de sua natureza tributária in genere, com base em autorizada doutrina. Precedentes 
deste Tribunal. 
Paralelamente, acima e além da controvérsia em torno da qualificação técnico-jurídica 
respectiva, cuida-se de prestação pecuniária ex lege exigida coativamente, de sede 
constitucional (art. 165, V e 21, § 2º, I), cuja base de cálculo só pode decorrer de lei, e a 
sua definição ou mensuração deve resultar de lei expressa, não se lhe aplicando, por 
simples inferência, ficções jurídicas tomadas por empréstimos a outros diplomas legais, 
mantida a decisão recorrida, por seus fundamentos. 
Negou-se provimento à remessa oficial e ao recurso voluntário" (AC 76.057-RS, 5ª Turma. 
Unânime. DJU de 16.02.84, Ementário de Jurisprudência do Tribunal Federal de 
Recursos, vol. 54, pág.66). 
Ocorreu, porém, que o colendo Supremo Tribunal Federal, ao examinar os reflexos da 
Emenda Constitucional nº 8/77, fixou diretriz no sentido de ser considerada como 
contribuição social a prestação relativa ao PIS, desconstituindo, portanto, a sua natureza 
tributária. Nesse rumo, fixou-se a decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 100.790-
SP, relatado pelo Exmo. Sr. Ministro Francisco Resek, em 15.08.84, cuja ementa 
transcrevo: 
"Programa de Integração Social - PIS. Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes. 
A regra da exclusividade do imposto único sobre combustíveis e lubrificantes não constitui 
obstáculo à incidência e à exigibilidade de contribuição como a do PIS, que não tem 
natureza tributária" (RTJ - vol. 120, pág. 1190). 
A colenda Suprema Corte já havia, em 22.06.84, proferido decisão com o mesmo 
conteúdo jurídico sobre o PIS, ao julgar o Agravo Regimental em Agravo de Instrumento 
nº 96.932, relatado pelo Exmo. Ministro Alfredo Buzaid, com a seguinte ementa: 
"Tributário.     PIS     e     Imposto    Único. Compatibilidade. O PIS não institui um imposto, 
mas uma contribuição, autorizada pelo art. 43, X, da Constituição da República. Agravo 
regimental a que se nega provimento" (RTJ, vol. III, pág. 1.152). 
Em  21.12.87,  mais  uma  vez o  Colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 
103.089-SP, relatado pelo Exmo. Sr. Ministro Aldir Passarinho, reafirmou, por 
unanimidade da 2ª Turma, que o PIS perdeu a natureza jurídica tributária com a Emenda 
Constitucional nº 8/77. A ementa do julgamento explicita: 
"PIS. Natureza jurídica. PIS na  base de cálculo 
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do IPI. Situação anterior à Emenda Constitucional nº 8/77. 
Óbice  regimental  do inc.  VIII, do art. 325 do RI/STF. Exame extraordinário ante as 
exceções previstas no caput do mesmo art. 325 (redação anterior à Emenda Regimental 
nº 2.185). Não é possível, por falta de prequestionamento, o exame do extraordinário pela 
letra "d"  do art. 119, III, da C.F., de vez que os assuntos versados nas Súmulas 71 e 546, 
das quais o acórdão teria divergido, não foram debatidos, com incidência, assim, da 
Súmula 282, e nem cabendo, ainda, decidi-lo frente a invocados dispositivos do CNT, em 
razão do óbice previsto no inc. VIII, do art. 325 do RI/STF. Passível de apreciação o 
extraordinário, pelo enfoque constitucional, quanto à natureza tributária do PIS, tem-se ser 
ele considerado tributo até o advento da Emenda Constitucional nº 8/77, perdendo tal 
natureza jurídica a partir de então. A possibilidade de inclusão ou não do PIS na base do 
IPI, a partir de quando deixou ele de ser considerado tributo, não se eleva a nível 
constitucional, havendo de ser apreciado o tema ante a legislação instituidora daquele 
ônus (L.C. nº 7/70 e da disciplinadora do IPI" ( DU - 15.04.88, pág. 8.400). 
Postas  tais   considerações  que  registram   a controvérsia existente sobre a natureza 
jurídica do PIS, não há necessidade, contudo, agora, de se tomar uma posição, por existir 
alegação do sujeito ativo processual de que a nova disciplina legal a respeito da sua 
cobrança não tem respaldo na hierarquia das normas, uma vez que foi baixada por 
decreto-lei, alterando disposições constantes em lei complementar. 
Assim penso ser esse o critério a ser seguido no julgamento da questão, pois se idôneo 
for o diploma legal que estabeleceu as novas disposições, importará na retomada do 
exame da natureza jurídica das contribuições para o PIS, se inidôneo, não há que se falar 
em revogação das disposições anteriores, isto é, da lei complementar que regula o PIS. 
O princípio consagrado no sistema do processo legislativo constitucional brasileiro é o de 
que lei complementar não pode ser modificada por decreto-lei, por aquela ser norma que 
complementa a Constituição. Essa lição foi pregada por Manuel Gonçalves Ferreira Filho, 
in Curso de Direito Constitucional, Saraiva, 8ª ed.,1979, pág. 213: 
"A Lei Complementar só pode ser aprovada por maioria qualificada, a maioria absoluta 
para que não seja, nunca, o fruto da vontade de uma maioria ocasionalmente em 
condições de fazer prevalecer sua voz. Essa maioria é assim um sinal certo da maior 
ponderação que o constituinte quis ver associada ao seu estabelecimento. Paralelamente, 
deve-se convir, não quis o constituinte deixar ao sabor de uma decisão ocasional a 
desconstituição daquilo para cujo estabelecimento exigiu ponderação especial. Aliás, é 
princípio geral de direito que, ordinariamente, um ato só possa ser desfeito por outro que 
tenha obedecido à mesma forma. Da inserção da lei complementar entre a Constituição e 
a lei ordinária, decorrem consequências inexoráveis e óbvias. Em primeiro lugar, a lei 
complementar não pode contradizer a Constituição. Não é outra forma de Emenda 
Constitucional, embora desta se aproxime pela matéria e pelo quorum de aprovação. 
Tanto não o é, que foi prevista à parte pelo constituinte.... Tanto não o é, que seria um bis 
in idem se tivesse a força da emenda. Daí decorre que pode incidir em 
inconstitucionalidade e ser, por isso, inválida. Em segundo lugar, a lei ordinária, o decreto-
lei e a lei delegada estão sujeitos à lei complementar. Em conseqüência disso, não 
prevalecem contra ela, sendo inválidas as normas que a contradisserem". 
A lição de José Souto Maior Borges é no mesmo sentido: 
"Não se nega a procedência da afirmação de que a lei ordinária não pode revogar a lei 
complementar. Todavia, partindo dessa afirmação, não é possível extrair a conclusão pela 
superioridade formal da lei complementar porque a recíproca é igualmente verdadeira: a 
lei complementar não pode revogar a lei ordinária". (Lei Complementar Tributária, pág. 25, 
Ed. R.T., 1975). Mais adiante, na mesma página, no desenvolvimento do tema, afirma o 
insigne tributarista: 
"Se a lei complementar invadir o âmbito material de validade da legislação ordinária da 
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União, valerá tanto quanto uma lei ordinária federal. Sobre esse ponto não há 
discrepância doutrinária. A lei complementar fora do seu campo específico, cujos limites 
estão fixados na Constituição, é simples lei ordinária. Sem congregação dos dois 
requisitos estabelecidos pelo art. 50 da Constituição, o quorum especial e qualificado 
(requisito de forma) e a matéria constitucionalmente prevista como objeto de lei 
complementar (requisito de fundo) não há lei complementar" (pág. 26, ob. cit.). 
Fixadas   tais  considerações,   analisa-se   os argumentos da autoridade tributante no 
sentido de que, na espécie, podia o decreto-lei revogar a lei complementar que instituiu o 
PIS, por esta ser, hierarquicamente, de característica ordinária, em razão do PIS e seu 
disciplinamento não ser matéria sob reserva constitucional a tal categoria. 
É sabido, a nível de princípio a ser aplicado no processo legislativo, que não cabe ao 
poder legisferante adotar critério discricionário para a confecção da norma constitucional. 
Em decorrência, se para o disciplinamento de determinado fato a Constituição exige lei 
ordinária, não há possibilidade do Congresso Nacional preferir o sistema da lei 
complementar. Se assim agir, está, primeiramente, contrariando a vontade do constituinte, 
e, em segundo lugar, a lei complementar passa para o ordenamento jurídico com 
existência, validade e eficácia de lei ordinária. 
Esse dogma de processo legislativo foi adotado na Constituição de 1969, pelo que, 
quando quis exigir lei complementar, fê-lo expressamente, conforme se verifica nos 
registros dos artigos 3º, 14, 15 § 2º, 18 § 1º, 19 § 2º, 23, II, 23 § 4º, 23 § 6º, 24, II, 24 § 4º, 
64, 69, 77 § 2º, 81, XIII, 96 § único, 99 § 3º, 103, 112 § único, 149 § 3º, 151 e 164, do 
corpo do seu texto. Do mesmo modo, quando permitiu o tratamento da matéria por lei 
ordinária, deixou expressa a sua vontade, conforme conferência dos artigos 8º, VIII, c, 14 
§ único, 15 § 2º, c, 17, 21 § 4º, 23 § 2º, 25 § 2º, 26 § 1º, 45, 60, 61, 62 § 2º, 72 § 2º, 81, 
XXII, 82 § único, 88 § único, 90, 92, 93 §§ 1º, 4º, 5º e 7º, 94, 96, 97 §§ 1º e 2º, 102, I letra 
b e § 3º, 106, 109, 111, 123 §§ 1º e 2º, 124, 125, VIII, 126, 127, 128 § 3º, 129 §§ 1º e 3º, 
133 § 2º, 134, 135, 137, 141 § 1º, b §§ 2º 3º e 4º, 142 § 1º, 144, I, VI e § 1º, 145, II, b, 147 
§§ 1º e 4º, 150 § 10, c e § 2º, 153 §§ 1º, 11, 12, 15, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 34 e 35, 
161 §§ 1º, 2º e 3º, 162, 163, 165, V e XVIII, 166, 167, 168 §§ 1º e 2º, 169, 171, 173 § 2º, 
174 § 2º, 175 § 4º, 176 § 3º, IV, 178, 204 e 205. 
A pesquisa acima revela que a intenção do constituinte foi a de não deixar dúvidas a 
respeito da limitação imposta sobre o poder a ser exercido na elaboração das normas 
criadas. 
A hipótese examinada enquadra-se, na verdade, no campo descrito. Vejamos, assim, as 
suas conseqüências. 
O art. 165, V, da Constituição de 1969, dispunha que: 
"Art. 165 -  A    Constituição    assegura   aos trabalhadores os seguintes direitos, além de 
outros que, nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição social ( o grifo não é do 
original): 
V - integração na vida e no desenvolvimento da empresa, com participação nos lucros e, 
excepcionalmente, na gestão, segundo for estabelecido em lei (o grifo não é do original)" 
Por sua vez, o art. 1º, da Lei Complementar nº 7, de 07 de setembro de 1970, que instituiu 
o Programa de Integração Social, é expresso, no afirmar: 
"E instituído, na forma prevista nesta lei, o Programa de Integração Social, destinado a 
promover a integração do empregado na vida e no desenvolvimento da empresa." 
Visto está que o desiderato da Lei Complementar nº 7/70 foi o de tornar exeqüível o art. 
165, V, em parte, da Constituição anterior. Certo. Só que, para tanto, não era exigido, 
como visto, lei complementar, devendo-se legislar pelo grau ordinário. 
Tem-se, conseqüentemente, que lei complementar não existe, por lhe faltar um dos 
requisitos fundamentais, que é o de fundo, por não tratar de matéria constitucionalmente 
prevista como objeto de lei complementar. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Comungou com tal orientação o Exmo. Juiz Hugo de Brito Machado, ilustre integrante, 
hoje, desta Corte, ao julgar, em primeiro grau, o Mandado de Segurança nº 459/88-CE, 
onde matéria idêntica foi discutida. Sua Excelência, acolhendo tese exposta no parecer do 
Ministério Público Federal, afirmou: 
a) "que uma lei ordinária pode alterar uma lei complementar naquilo em que esta saiu do 
campo que lhe foi reservado pela Constituição; 
b) no presente caso, as leis complementares em questão trataram de matéria que podia 
ser regulada em lei ordinária, e, assim sendo, podiam ser validamente alteradas por lei 
ordinária". 
Em face do exposto, afasto a fundamentação contida na inicial de que os Decretos-Leis 
de nºs 2.445, de 29.06.88, e 2.449, de 21.07.88, não podiam alterar a Lei Complementar 
nº 07/70 e subseqüente sobre a matéria, por serem hierarquicamente inferiores, pelo que, 
com base em tal tese, improcede a demanda. 
Considerado   idôneo  o   instrumento  legal que estabeleceu as modificações introduzidas 
na Lei Complementar nº 7/70, tão-somente em face da hierarquização das leis, resta 
examinar, por outro ângulo, se os referidos diplomas legais conseguem sobreviver se 
analisadas as suas vinculações com outras entidades jurídicas que os cercam. 
Para tanto, importa em retomar o debate sobre a natureza jurídica das contribuições para 
o PIS. 
Não obstante ainda por dúvida a respeito da concepção do PIS como uma contribuição 
social, pelo que tendo a considerá-lo, a nível doutrinário, como tributo, aceito, por questão 
de disciplinamento da entrega da prestação jurisdicional, a natureza jurídica construída 
por julgamento do colendo Supremo Tribunal Federal, após advento da Emenda 
Constitucional nº 08/77. Aliás, a 5ª Turma do então Tribunal Federal de Recursos, em 
julgamento de 14.09.88, rendeu-se a tal ponto de vista, afirmando em ementa: 
"A prestação para o Programa de Integração Social (PIS) se insere na categoria de 
contribuição social sem caráter tributário, instituído com fundamento nos arts. 43, item X, 
e 165, V, da Constituição da República.......... 
(Boletim do Tribunal Federal de Recursos ano IX, nº 155, 30.11.88, pág. 32, AC 106.948-
RN - Rel. Min. Torreão Braz, 5ª Turma. Unânime). 
Seguindo   tal  rumo,  tem-se,    como   certeza primeira, que as contribuições para o PIS, 
em face da natureza jurídica não tributária destacada, não se sujeitavam ao princípio da 
anterioridade no regime constitucional anterior (arts. 21, § 2º, I, CF/69). O mesmo ocorre 
no sistema constitucional vigente (art. 195, § 6º, Carta de 1988), pois são, hoje, meios 
para atender a destinação da seguridade social. Por tal fundamento, entendo improceder 
a demanda. Entretanto, não se coloca ponto final na matéria, porque resta examinar se, 
por decreto-lei, era possível ao Poder Executivo legislar sobre assunto considerado como 
não sendo de finanças públicas. 
Na verdade, o PIS consiste num fundo especial, que tem a Caixa Econômica Federal 
como sendo o orgão responsável pela sua gestão, e que pertence aos empregados. O 
referido fundo é constituído por uma massa de recursos que, embora sob gestão de uma 
empresa pública, não se assemelha com os recursos destinados às funções essenciais 
do Estado, quer se classifiquem como receita derivada, quer como receita originária. É, 
em outras palavras, uma massa patrimonial de natureza especial, com função 
eminentemente social, visando à integração dos trabalhadores na vida e desenvolvimento 
da empresa, e à formação de um patrimônio em benefício do trabalhador. 
A expressão "finanças públicas" registrada no art. 55, II, da Carta de 1967, emendada em 
1969, não abrange, por maior amplitude que se lhe conceda, a inclusão do fundo do PIS 
como fazendo parte do seu continente. 
É de se considerar que "As Finanças Públicas visam aos dinheiros públicos, e, por 
extensão, à aquisição, à administração, ao emprego dos dinheiros públicos" (Gaston 
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Jeze, Curso de Finanças Públicas). É em outras palavras, o "estudo das entradas e dos 
gastos do governo", conforme Otto Eckstein, in Finanças Públicas, cit. por Geraldo 
Vidigal, in Fundamentos do Direito Financeiro, ERT, 1973, pág.48). Alberto Deodato, em 
sua clássica obra "Manual de Ciência das Finanças", 21ª edição, 1987, Editora Saraiva, 
pág. 3, ensina que "Na verdade, depois das duas grandes guerras, o conteúdo da Ciência 
das Finanças sofreu uma transformação profunda. Era estudada como disciplina que 
ensinava, apenas, os meios pelos quais o Estado procurava e utilizava os recursos 
necessários à cobertura das despesas públicas, pela repartição, entre os indivíduos, dos 
encargos que delas resultavam. A Ciência das Finanças, hoje, ensina a procura desses 
meios, mais, também, os utiliza com o fim intervencionista em matéria econômica social e 
política". De igual pensar é Rui Barbosa Nogueira: "por finanças públicas se compreende 
tudo aquilo que diz respeito à atividade do Estado para obter, gerir e aplicar o numerário 
necessário para a realização de seus fins" (in Direito Financeiro, pág. 3). 
Fiel aos critérios científicos acima apontados, o ilustre Juiz Hugo Machado, quando Juiz 
de 1º grau, na decisão já mencionada, acolheu a tese de que as contribuições para o PIS 
não estão incluídas no campo das finanças públicas, pelo que não podiam ser reguladas 
por decreto-lei. 
Ademais, o Decreto-Lei nº 2.445, de 29.06 de 1988, com as modificações feitas pelo 
Decreto-Lei nº 2.449, de 21.07.88, foi republicado no D.O.U. de 22 de julho de 1988. 
O § 1º, do art. 25, do Ato das Disposições Transitórias, explicita que: 
"Os decretos-leis em tramitação no Congresso Nacional e por este não apreciados até a 
promulgação da Constituição terão seus efeitos regulados da seguinte forma: 
I - se editados até 2 de setembro de 1988, serão apreciados pelo Congresso Nacional no 
prazo de até cento e oitenta dias, a contar da promulgação da Constituição, não 
computado o recesso parlamentar; 
II - decorrido o prazo definido no inciso anterior, e não havendo apreciação, os decretos-
leis ali mencionados serão considerados rejeitados; 
III - nas hipóteses definidas nos incisos I e II, terão plena validade os atos praticados na 
vigência dos respectivos decretos-leis, podendo o Congresso Nacional, se necessário, 
legislar sobre os efeitos deles remanescentes." 
Assim, o prazo constitucional de cento e oitenta dias, iniciado em 06.10.88, descontados 
os 61 dias de recesso parlamentar, esgotou-se no dia 04 de junho de 1989. 
O Decreto-Legislativo nº 48, que "aprovou" os Decretos-Leis nºs 2.445/88 e 2.449/88, é 
datado de 14 de junho de 1988, e foi publicado no D.O.U. de 15 de junho de 1988, dez 
dias depois de vencido o prazo constitucional. 
Pelo exposto, tanto por um, quanto por outro fundamento, a inconstitucionalidade é 
manifesta, pelo que tenho como procedente a argüição. 
É como voto. 
 

VOTO 
O SENHOR  JUIZ  HUGO  MACHADO:  Sr.  Presidente, acompanho o eminente Relator, 
ressalvando ainda o meu ponto de vista quanto a um dos fundamentos, por ele 
rechaçado, no que pertine à questão de ser ou não a contribuição para o PIS integrante 
do conceito de finanças públicas. Recordo-me bem de um parecer do Dr. Jerim 
Cavalcante, Procurador da República no Ceará, onde S.Exª sustentou precisamente a 
tese contrária à agora adotada pelo eminente Juiz Lázaro Guimarães. O ponto relevante 
para a divergência consiste em que a contribuição para o PIS não é da mesma natureza 
das demais contribuições sociais. Ela não está propriamente integrando a parafiscalidade 
a que se refere Morselli, pelo fato de que, embora recolhida e posta sob a administração 
do Poder Público, ela continua integrando o patrimônio do trabalhador. Ela não passa a 
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ser patrimônio público. Portanto, até nos precisos termos dos conceitos de receita pública, 
do eminente e inesquecível Aliomar Baleeiro, essa contribuição não é propriamente uma 
receita pública, e não sendo uma receita pública não pode, por via de conseqüência, 
encartar-se no conceito de finanças públicas. Ela é muito mais um instrumento de 
intervenção do Estado no domínio econômico, onde o Estado obriga o empresário, aquele 
que é agente da atividade econômica, a entregar uma parcela do seu patrimônio ao 
trabalhador, mas uma parcela que, embora fique sob a administração do Estado, não 
integra o patrimônio público. 
Destaco, ainda, que os decretos-leis em exame foram, pela Constituição de 1988, 
submetidos a um tratamento específico. A Constituição de 1988 estabeleceu regras 
específicas a respeito da aprovação dos decretos-leis pelo Congresso Nacional e, ao que 
me consta, - não disponho, no momento, de elementos para especificar as datas e Diário 
Oficial de publicação - esses decretos-leis não foram aprovados nos prazos fixados pela 
Constituição de 1988, o que significa dizer que eles saíram do mundo jurídico. 
Então, com esses esclarecimentos, acompanho a conclusão do eminente Relator. 
 

ESCLARECIMENTO DE VOTO 
O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Sr. Presidente, em respeito e devido à admiração 
elevadíssima que tenho pelo eminente Juiz Hugo Machado, que é um especialista em 
Direito Tributário, quero ressaltar que no meu voto deixei bem claro que fazia uma 
distinção entre a receita pública propriamente dita e aquela receita do tipo parafiscal, que 
entendo perfeitamente enquadrada no PIS. É uma receita que o Estado controla e destina 
à finalidade social. Inclusive o dinheiro, no capitalismo financeiro, em que a intermediação 
financeira é bastante acentuada, é um elemento importantíssimo, está em constante 
movimento. E o Estado aplica esses recursos para atender as finalidades que não são 
aquelas do trabalhador individualmente considerado, que são de interesse da sociedade, 
como com o PIS. Com o FGTS faz aplicações, por exemplo, em obras de saneamento. 
Então, compreende aquela receita, embora não seja uma receita pública stricto sensu, 
num sentido mais amplo, as finanças públicas, até porque a própria Constituição - e isso 
destaquei - exige o orçamento da seguridade social. Não há nenhuma dúvida de que, 
sendo matéria orçamentária, integra-se no conceito de finanças públicas. 
 

QUESTÃO DE ORDEM 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Sr. Presidente, os votos dos eminentes Juízes 
Hugo Machado e José Delgado são pela decretação de inconstitucionalidade, in totum, 
dos Decretos-Leis nº 2.445 e 2.449, enquanto o meu voto foi pelo acolhimento, em parte, 
da argüição de inconstitucionalidade daqueles artigos que indiquei desses diplomas. 
Então há divergência de votos neste ponto. Quero chamar atenção para esta 
particularidade. 
 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AMS Nº 3.060 - PE 
Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Embargantes: FAZENDA NACIONAL E NOVA NORDESTE COMERCIAL LTDA E OUTROS  
Embargados: OS MESMOS 
Advogados: DRS. MARA REGINA SIQUEIRA DE LIMA E OUTROS 
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EMENTA 
Embargos de Declaração. Contradição não caracterizada. 
- Uma vez reconhecida a inconstitucionalidade dos Decretos-Leis nºs 2.445 e 2.449, não 
poderia esta Corte ultrapassar o âmbito da apelação e da remessa para declarar 
inexigível a contribuição para o PIS, mesmo de acordo com a sistemática anterior à 
vigência dos referidos decretos-leis. 
- Embargos rejeitados. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados este autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
rejeitar os embargos, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes dos 
autos e que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 13 de fevereiro de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA   - Presidente 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: Trata-se de embargos de declaração ao 
argumento de contradição entre o voto e a ementa do acórdão, uma vez que nesta foi 
simplesmente declarada a inconstitucionalidade do DL 2.445/88, enquanto no voto foi 
assegurado que a lei complementar é considerada como lei ordinária para dispor sobre 
matéria que a própria Constituição Federal não determinava como privativa de lei 
complementar. 
Afirma ainda haver modificação substancial na remessa, o que levou a prejudicar o direito 
dos embargantes. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): Entendo que não existe obscuridade, 
dúvida ou contradição no acórdão embargado. 
A sentença concedeu a segurança para que não se exija dos impetrantes o pagamento da 
contribuição para o PIS, segundo a sistemática do Decreto-Lei nº 2.445/88. 
O acórdão de fls. 244 negou provimento à apelação e à remessa, reconhecendo a 
inconstitucionalidade dos Decretos-Leis nºs 2.445 e 2.449/88. 
Não poderia esta Corte ultrapassar o âmbito da apelação e da remessa para declarar 
inexigível a contribuição para o PIS, mesmo de acordo com a sistemática anterior à 
vigência dos referidos decretos-leis. 
O acórdão refletiu fielmente a decisão deste Tribunal e julgou o feito nos limites das 
questões colocadas perante a instância recursal. 
Em face do exposto, rejeito os embargos. 
É como voto. 
 

Súmula nº 08 
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São auto-aplicáveis as regras dos parágrafos 5º e 6º do art. 201 da Constituição 
Federal, ao estabelecerem o salário mínimo e a gratificação natalina para o 
benefício previdenciário. 

PRECEDENTES 
AC 8460 - PE (Segunda Turma) 
AC 17027 - RN (Segunda Turma) 
AC 27310 - RN (Primeira Turma) 
(Julg: 22/09/93, DJ em 14/10/93, pág: 43516) 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8.460 - PE 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: PEDRO DE BARROS MELO 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS.  MARIA  RUTH  FERRAZ  TEIXEIRA  (APTE.)   E  
MARLENE BARBOSA PONTES E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Previdenciário. Benefício instituído já na vigência da Constituição Federal de 1988. 
Cálculo que deve obedecer a regra do art. 202, CF, tomando por base a média dos 36 
últimos salários de contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês. 
 

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, por maioria, vencido 
o Exmo. Sr. Juiz José Delgado, 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, 12 de março de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO     - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Investe o apelante contra parte da sentença 
que rejeitou pedido de cálculo de aposentadoria com base na média dos 36 últimos 
salários de contribuição, corrigidos mês a mês. Alega que os dispositivos dos arts. 201 e 
202 da Constituição Federal são auto-aplicáveis e de há muito se esgotaram os prazos 
para implantação do plano de custeio da Previdência Social. 
Com contra-razões pela confirmação da sentença vieram os autos, tocando-me a 
distribuição. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Funda-se o apelo nos seguintes 
dispositivos constitucionais, que entende auto-aplicáveis: 
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‘Art. 201, parágrafo 2º - "É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-
lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei" 
Art. 202 - "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:..." 
Tais   disposições   permanentes     sofrem    a interferência da regra constante do art. 58 
e seu  parágrafo único, ADCT, verbis: 
"Os benefícios de prestação continuada, mantidos pela Previdência Social na data da 
promulgação da Constituição, terão seus valores revistos, a fim de que seja restabelecido 
o poder aquisitivo, expresso em número de salários mínimos, que tinham na data de sua 
concessão, obedecendo-se a esse critério de atualização até a implantação do plano de 
custeio e benefícios referidos no artigo seguinte. 
Parágrafo único. As prestações mensais dos benefícios atualizadas de acordo com este 
artigo serão devidas e pagas a partir do sétimo mês a contar da promulgação da 
Constituição". 
Trata-se de norma especial, de caráter prevalente, que fixa os critérios para adaptação do 
sistema previdenciário às novas regras constitucionais, destinando-se à correção dos 
benefícios mantidos quando da promulgação da Constituição. 
A aposentadoria do apelante, no entanto, deu-se em 1º de abril de 1989, quando já se 
encontrava em vigor a nova Carta. Será que o cálculo do benefício deve fazer-se em 
conformidade com a sistemática anterior, até a edição e vigência do plano de custeio e 
benefícios, ou diretamente com base na média dos 36 últimos salários de contribuição, 
corrigidos monetariamente mês a mês? 
Creio que não há, para observância daquele comando constitucional, que se aguardar 
qualquer regulamento, pois ali já se acham definidos todos os elementos para o cálculo 
do benefício. 
A implantação progressiva dos planos de custeio e benefícios de que cuida o parágrafo 
único do art. 59, ADCT, diz respeito a matéria nova estabelecida em lei, mas não ao que 
já é devido e detalhado no bojo da Constituição, como eficácia plena. 
Note-se que a fórmula de cálculo prevista no art. 202, CF, não se submete aos termos da 
lei, e sim a aposentadoria. 
Por essas razões, dou provimento ao apelo para que o cálculo da aposentadoria do autor 
se faça nos termos previstos no art. 202 da Constituição Federal. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 17.027- RN 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelados: RAIMUNDO FERNANDES CAMPOS E OUTROS 
Advogados: DRS.  CARLOS  ALBERTO  DO  NASCIMENTO  E  OUTROS (APTE.) E   
RAIMUNDO  FERNANDES  CAMPOS E  OUTROS (APDOS.) 
 

EMENTA 
Previdenciário. Auto-aplicabilidade do art. 201 da Constituição Federal. Salário mínimo e 
gratificação natalina para o benefício previdenciário . Apelo improvido.  
 

ACÓRDÃO 
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Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria de 
votos, 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, 17 de novembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ  PETRÚCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES   - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se o apelante contra sentença que 
reconheceu aos autores o direito à percepção de benefício previdenciário não inferior ao 
salário mínimo e gratificação natalina, a partir da data da promulgação da Constituição 
Federal de 1988. Alega violação a literal disposição de lei, porquanto o art. 201, CF, não 
seria auto-aplicável. 
Os  apelados  ofereceram contra-razões, pela confirmação da sentença. Vieram os autos, 
tocando-me a distribuição. Dispensei revisão, por se tratar de matéria predominantemente 
de direito.  
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A Constituição Federal, art. 201, 
parágrafos 5º e 6º, estabelecem que nenhum benefício previdenciário terá valor inferior ao 
salário mínimo e que a gratificação natalina é extensiva aos aposentados e pensionistas.  
Por isso, este Tribunal tem entendido auto-aplicáveis  tais dispositivos, em inúmeras 
decisões. 
Reporto-me ao voto que proferi na Apelação Cível nº 8.460-PE: 
"Funda-se o apelo nos seguintes dispositivos constitucionais, que entende auto-
aplicáveis: 
Art. 201, parágrafo 2º - É  assegurado  o  reajustamento  dos   benefícios  para  preservar-
lhes, em  caráter permanente, o  valor  real, conforme critérios definidos em lei. 
Art. 202 - 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: 
Tais disposições permanentes sofrem a interferência da regra constante do art. 58, e seu 
parágrafo único, ADCT, verbis:  
'Os benefícios de  prestação  continuada,  mantidos  pela  previdência social  na data da  
promulgação  da  Constituição,  terão seus valores revistos, a  fim  de  que  seja  
restabelecido  o  poder  aquisitivo, expresso em número de salários  mínimos,  que  
tinham  na  data de sua concessão, obedecendo-se a esse critério  de  atualização até a 
implantação do plano  de  custeio  e  benefícios  referidos  no artigo seguinte'.  
Parágrafo  único.   As   prestações   mensais   dos   benefícios atualizadas de acordo com 
este artigo serão devidas e pagas a  partir  do sétimo mês a contar da promulgação da 
Constituição. 
Trata-se de norma especial, de caráter prevalente, que fixa os critérios para adaptação do 
sistema previdenciário às novas regras constitucionais, destinando-se à correção dos 
benefícios mantidos quando da promulgação da Constituição. 
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A aposentadoria do apelante, no entanto, se deu em 1 de abril de 1989, quando já se 
encontrava em vigor a nova Carta. Será que o cálculo do benefício deve fazer-se em 
conformidade com a sistemática anterior, até a edição e vigência do plano de custeio e 
benefícios , ou diretamente com base na média dos 36 últimos salários de contribuição, 
corrigidos monetariamente mês a mês? 
Creio que não há, para observância daquele comando constitucional, que se aguardar 
qualquer regulamento, pois ali já se acham definidos todos os elementos para o cálculo 
do benefício. 
A implantação progressiva dos planos de custeio e benefícios, de que cuida o parágrafo 
único do art. 59, ADCT, diz respeito a matéria nova estabelecida em lei, mas não ao que 
já é devido e detalhado no bojo da Constituição, como eficácia plena. 
Note-se que a fórmula de cálculo prevista no art. 202, CF, não se submete aos termos da 
lei, e sim a aposentadoria". 
Por essas razões, nego provimento ao apelo.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 27.310 - RN 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelados: IRENE ALVES CUSTÓDIO E OUTROS 
Advogados: DRS. SANDRA  MARIA  FREITAS DE  ALMEIDA E OUTROS (APTE.)  E   
EVANDRO  DE  OLIVEIRA BORGES E OUTRO (APDO.) 
 

EMENTA 
Previdenciário. Art. 201, § 5º, da Constituição Federal. Auto-aplicabilidade. 
- A norma contida no § 5º do art. 201 da Constituição Federal é auto-aplicável. 
- O constituinte a quis de logo eficaz, dispensando qualquer aclaração do legislador 
ordinário. De modo expresso, interditou que nenhum benefício previdenciário, substituindo 
o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho segurado, exibisse valor mensal 
inferior ao do salário mínimo. 
- O princípio de precedência do custeio, incrustado no art. 195, § 5º, nunca poderia 
representar obstáculo à pronta aplicação da regra constitucional em causa, porque ele se 
traduz em proibição dirigida apenas ao legislador ordinário. 
- Apelação parcialmente provida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Primeira Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 07 de outubro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente e Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 
apela de sentença  reconhecedora da auto-aplicabilidade do art. 201, § 5º, da 
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Constituição Federal, ao julgar procedente pedido de pagamento de diferenças 
decorrentes de benefício solvido em valor inferior ao do salário mínimo.  
Ao sentir do apelante, aquelas regras constitucionais estariam a depender de 
imprescindível regulamentação de lei ordinária. Inexistiria, ademais, para possibilitar os 
pagamentos requeridos, a correspondente fonte de custeio exigida pela própria Lei 
Suprema (art. 195, § 5º). 
Rebelam-se, outrossim, contra a fixação da verba honorária no percentual máximo. 
Sem contra-razões dos apelados. 
Regularmente processados, subiram os autos para desembargo e a mim couberam por 
distribuição. 
Relatei. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A Constituição, no meu entender, não 
colocou qualquer empecilho à imediata aplicação do  § 5º do seu art. 201, ao determinar 
que nenhum benefício previdenciário teria quantum mensal inferior ao do salário mínimo. 
A dicção do mesmo não apresenta, de fato, qualquer cláusula condicionante, como existe, 
por exemplo, no caput do art. 201 ou nos seus parágrafos 2º e 4º. 
Isto indica que o constituinte os quis de logo eficazes, dispensando qualquer aclaração do 
legislador ordinário, justamente porque desejou de modo expresso que aposentado 
nenhum ou pensionista percebesse da previdência renda mensal inferior ao salário 
mínimo, este, em relação aos trabalhadores urbanos e rurais; 
"... capaz de atender as suas necessidades vitais básicas e às de sua família com 
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência 
social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo ..." (art. 7º, IV) 
O princípio da precedência do custeio, incrustado no art. 195, § 5º, nunca poderia 
representar obstáculo á pronta aplicação das duas regras constitucionais em causa, 
porque ele se traduz em proibição dirigida apenas ao legislador ordinário. 
Esta egrégia Corte, através de suas duas Turmas vem entendendo como auto-aplicável o 
aludido dispositivo, conforme arestos de ementas transcritas: 
"PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. CORREÇÃO DOS 36 ÚLTIMOS SALÁRIOS 
DE CONTRIBUIÇÃO. ART. 201, § 3º E 202 DA CF. AUTO-APLICABILIDADE. LEI 8.213, 
ART. 144, CAPUT. RECONHECIMENTO. 
- As normas contidas nos arts. 201, § 3º e 202 da Constituição Federal são auto-
aplicáveis. 
- A partir de 05.10.88, os benefícios de prestação continuada concedidos pela Previdência 
Social deverão ter sua R.M.I. recalculada e reajustada, corrigindo-se, mês a mês, os trinta 
e seis últimos salários de contribuição. 
- Diferença devida. 
- Apelação desprovida. 
(Rel. JUIZ RIDALVO COSTA, AC 13460 - PE, DJU de 19.03.93, pág. 8958) 
CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. ART. 201, §§ 5º E 6º DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. AUTO-APLICABILIDADE. 
A norma expressa no art. 201, §§ 5º e 6º da Constituição Federal de 1988 é de eficácia 
plena, sendo desnecessário auxilio de lei infraconstitucional. 
Apelo improvido. decisão por maioria. 
(Rel. JUIZ FRANCISCO FALCÃO, AC 8782 - PE, DJU de 24.05.91, Pag. 117010) 
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RURAL. AUTO-APLICABILIDADE 
DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS PARÁGRAFOS 5º E 6º DO ART. 201 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APELO IMPROVIDO. 
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(Rel. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES, AC 13382-CE, DJU de 28.08.92, Pag. 262750). 
Também neste sentido o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência, abraçando 
definitivamente aquela linha de raciocínio: 
"A decisão proferida pelo Tribunal "a quo" está na linha do entendimento firmado pela 
Segunda Turma do STF, segundo o qual os aludidos dispositivos constitucionais têm 
aplicação imediata, sem vulnerar, de outra parte, o art. 2º, da Constituição, que consagra 
o princípio da independência e harmonia dos Poderes ( Agravos de Instrumento (AgRg) 
nºs 147.959 - 1/RS, 147.962 - 1/SC, 148.258 - 4/RS, 148.318 -/SC, 148356 - 4/SC, 
148.417 - 0/RS, 148.641 - 5/SP, dentre outros). Como já se decidiu, também, o disposto § 
5º do art. 195, da Constituição, não constitui óbice à incidência das regras dos §§ 5º e 6º 
do art. 201 mencionado, "já que dirigido ao legislador ordinário, no que vincula a criação, 
majoração ou extensão de correspondente fonte de custeio" (Agravos de Instrumento 
(AgRg) nºs 148.258 - 4/RS, 148.329 - 7/RS, 148.309 - 2/SC, 148.005 - 1/SC, 148.401 - 
3/RS, dentre outros, todos julgados em sessão de 9.3.1993, Segunda Turma)". 
(Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, AI nº 152235-6/040, DJU de 04.08.93, Pag. 14577). 
Por tais razões, dou parcial provimento à apelação, tão somente para reduzir a verba 
honorária a 5% do valor da causa, nunca inferior a dois salários mínimos. 
Assim voto. 
 

Súmula nº 09 

É imediata a incidência da forma de cálculo prevista no art. 202 da Constituição 
Federal, mas não se aplica à aposentadoria implantada antes de outubro de 1988. 

PRECEDENTES 
AC 12664 - CE (Primeira Turma -14.05.92-DJ 12.06.92) 
AC 13867 - CE (Primeira Turma -13.08.92-DJ 23.10.92) 
AC 17871 - CE (Segunda Turma) 
AC 22353 - CE (Primeira Turma) 
(Julg: 22/09/93, DJ em 14/10/93, p. 43516) 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 12.664 - CE 
Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: ANTÔNIO RIBEIRO NETO E OUTROS 
Advogados: DRS.  MARIA  VILMA  BARROS  NOGUEIRA  E   OUTROS (APTE.) E  
CLEIDE HELENA MARQUES LOUSADA (APDOS.) 
 

EMENTA 
Previdenciário. Aposentadoria. Renda Mensal Inicial (RMI). Art. 202, CF/88. Auto- 
Aplicabilidade. Retroação vedada. 
- Os benefícios de aposentadoria concedidos durante a vigência da CF/88 devem ter suas 
RMIs calculadas de acordo com o art. 202, da Carta, que é auto-aplicável. 
- É vedado, no entanto, utilizar-se a regra do referido dispositivo constitucional para 
cáculo de RMI de benefício concedido antes da vigência da Constituição de 88, quando a 
lei regulava a matéria de forma diversa. 
- Apelo a que se dá provimento. 
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ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 12.664 - CE, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 14 de maio de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI: Antonio Ribeiro neto e Outros ajuizaram 
ação ordinária de revisão de aposentadoria contra o Instituo Nacional do Seguro Social - 
INSS, objetivando corrigir os valores das suas Rendas Mensais Iniciais - RMI's, bem como 
a forma de reajuste dos benefícios. 
Alegam os autores que o Instituto, ao calcular o valor das suas RMI's, tomou como base a 
média dos últimos 36 salários de contribuição, mas somente aplicou os índices de 
correção monetária aos 24 primeiros salários, não  o fazendo em relação aos 12 últimos. 
Pretendem eles que seja aplicada a correção em todos as 36 parcelas do salário de 
contribuição, na forma do art. 202, da CF/88. Requerem, ainda, que sejam os benefícios 
reajustados de acordo com a Súmula 260, do extinto TFR. 
Contestação às fls. 103/108, onde o INSS alega, em síntese, não ser auto-aplicável o art. 
202, da vigente Constituição. 
Sentenciando, ao final, o MM. Juiz a quo julgou procedentes os pedidos, condenando o 
INSS a revisar a RMI dos autores, bem como o critério de reajuste, de acordo com os 
mesmos índices aplicados ao salário mínimo. 
Irresignado, apelou o Instituto, com base nas razões de fls. 127/129. 
Contra-arrazoado o recurso, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por 
distribuição. 
Dispenso a revisão e peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI (Relator): Sobre a auto-aplicabilidade das 
normas constitucionais, discorreu brilhantemente José Afonso da Silva: 
"Completa, nesse sentido, será a norma que contenha todos os elementos e requisitos 
para a sua incidência direta... quando essa regulamentação normativa é tal que se pode 
saber, com precisão, qual a conduta positiva ou negativa a seguir, relativamente ao 
interesse descrito na norma, é possível que esta norma é completa e juridicamente 
dotada de plena eficácia, embora possa não ser socialmente eficaz. 
(Aplicabilidade das Normas Constitucionais - RT, 1968, p. 92)." 
Dessa forma, entendo que o art. 202 da Constituição Federal é de aplicação imediata, 
qualquer que seja o método interpretativo utilizado. A autarquia-ré pretendeu transformá-
lo em parágrafo do art. 201, como forma de fazer incidir a restrição contida na parte final 
do "caput", desse último artigo, o que é inaceitável. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Esse entendimento, aliás, foi adotado pelo Plenário desta Egrégia Corte, quando do 
julgamento dos Embargos Infrigentes na AC nº 8460 - PE. 
Observo, no entanto, que os benefícios de aposentadoria de todos os recorridos tiveram 
data de início anterior à Constituição de 1988. 
Ora, os proventos de aposentadoria regulam-se pela lei vigente à data em que o 
beneficiário reuniu os requisitos necessários à obtenção do benefício, inclusive, com a 
apresentação do requerimento, ressalvadas as revisões previstas em lei. Desta forma, as 
RMI's dos autores não poderiam ser calculadas de acordo com o disposto no art. 202, da 
CF/88, que não estava em vigor nas respectivas datas de concessão dos benefícios. 
A legislação vigente à época da concessão das aposentadorias determinava que fosse 
aplicada a correção monetária no cálculo das RMI's apenas nas 24 primeiras parcelas, 
critério que foi observado pelo recorrido. 
Assim, embora tenha a convicção de que o art. 202, da CF/88, é auto-aplicável, entendo 
que somente atinge aqueles benefícios concedidos durante a vigência da atual Carta 
Constitucional. A douta sentença merece reparos nesse ponto. 
Por outro lado, embora o ilustre Magistrado a quo tenha determinado em sua decisão a 
aplicação nos reajustes dos benefícios do índice intregral do salário mínimo, em 
discordância, portanto, do entendimento desta Egrégia Turma, não foi esse aspecto 
objeto de impugnação no recurso que ora se aprecia, motivo pelo qual me encontro 
impedido de analisar a questão. 
Diante do exposto, meu voto é no sentido de dar provimento ao recurso de apelação, para 
julgar descabida a aplicação do art. 202 da CF/88 no cálculo das RMI's dos autores, 
mantendo os demais termos da sentença recorrida. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 13.867 - CE  
Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO  
Apelante: ABDON MENDES XAVIER 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. CARLOS AUGUSTO ALMEIDA DE HOLANDA (APTE.) E  
MARIA AUXILIADORA DE SOUSA E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Previdenciário. Aposentadoria. Renda Mensal Inicial (RMI). Art. 202, CF/88. Auto-
Aplicabilidade. Retroação Vedada. 
- Os benefícios de aposentadoria concedidos durante a vigência da CF/88 devem ter suas 
RMI's calculadas de acordo com o art. 202 da Carta, que é auto-aplicável. 
- É vedado, no entanto, utilizar-se a regra do referido dispositivo constitucional para 
cálculo de RMI de benefício concedido antes da vigência da Constituição de 88, quando a 
lei regulava a matéria de forma diversa. 
- Apelo a que de nega provimento. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 13.867 - CE, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Recife, 13 de agosto de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Abdon Mendes Xavier ajuizou Ação de Rito 
Sumaríssimo de Revisão de Aposentadoria contra o Instituo Nacional do Seguro Social - 
INSS -, objetivando corrigir o valor da sua Renda Mensal Inicial - RMI. 
Alega, para tanto, que o Instituto, ao calcular o valor da sua RMI, tomou como base a 
média dos últimos 36 salários de contribuição, mas somente aplicou os índices de 
correção monetária aos 24 primeiros salários, não o fazendo em relação aos 12 últimos. 
Pretende ele que seja aplicada a correção em todas as 36 parcelas do salário de 
contribuição, na forma do art. 202 da CF/88. 
Constestação às fls. 14/16, onde o INSS alega, em síntese, que os aposentados antes da 
Constituição vigente não se beneficiam da correção monetária pretendida, com fulcro no 
art. 202 da Constituição Federal. 
Sentenciando, ao final, o MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido constante da 
inicial. 
Irresignado, apelou o autor, com base nas razões de fls. 19/23, alegando, 
preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o argumento de relatório omisso e 
fundamentação deficiente, e, no mérito, a aplicação do art. 202 da Constituição Federal 
ao cálculo de seu benefício previdenciário, em respeito ao princípio da isonomia.  
Contra-arrazoado o recurso, subiram os  autos a esta Corte, sendo-me conclusos por 
força de distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Inicialmente, cumpre-me analisar a 
preliminar de nulidade da sentença, em virtude de relatório omisso e fundamentação 
deficiente, alegada pelo recorrente. Não procede a preliminar, uma vez que a matéria 
posta em questão não é nova nesta Corte, sendo desnecessário um relatório 
demasiadamente detalhado, bastando uma sucinta explanação do ocorrido no processo, 
suficiente para ensejar, na fundamentação, uma conclusão lógica acerca da matéria. 
Sobre a auto-aplicabilidade das normas constitucionais, discorreu brilhantemente José 
Afonso da Silva: 
"Completa, nesse sentido, será a norma que contenha todos os elementos e requisitos 
para a sua incidência direta..., quando essa regulamentação normativa é tal que se pode 
saber, com precisão, qual a conduta positiva ou negativa a seguir, relativamente ao 
interesse descrito na norma, é possível que esta norma seja completa e juridicamente 
dotada de plena eficácia, embora possa não ser socialmente eficaz." 
("Aplicabilidade das Normas Constitucionais" - RT, 1968, pag. 92). 
Dessa forma, entendo que o art. 202 da Constituição Federal é de aplicação imediata, 
qualquer que seja o método interpretativo utilizado. A Autarquia-ré pretendeu transformá-
lo em parágrafo do art. 201, como forma de fazer incidir a restrição contida na parte final 
do "caput" desse último artigo, o que é inaceitável. 
Esse entendimento, aliás, foi adotado pelo Plenário desta egrégia Corte, quando do 
julgamento dos Embargos Infrigentes na AC nº 8460 - PE. 
Observo, no entanto, que o benefício de aposentadoria do recorrente teve data de início 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

anterior à Constituição de 1988. 
Ora, os proventos de aposentadoria regulam-se pela lei vigente à data em que o 
beneficiário reuniu os requisitos necessários à obtenção do benefício, inclusive com a 
apresentação do requerimento, ressalvadas as revisões previstas em lei. Desta forma, a 
RMI do autor não poderia ser calculada de acordo com o disposto no art. 202 da CF/88, 
que não estava em vigor na data de concessão do benefício. 
A legislação vigente à época da concessão da aposentadoria determinava que fosse 
aplicada a correção monetária no cálculo da RMI apenas nas 24 primeiras parcelas, 
critério que foi observado pelo recorrido. 
Assim, tenho a convicção de que o art. 202 da CF/88 é auto-aplicável, entendendo que 
somente atinge aqueles benefícios concedidos durante a vigência da atual Carta 
Constitucional. 
Ademais, é importante esclarecer que a ementa invocada pelo autor, em suas razões de 
recurso, proveniente da 2ª Turma deste Egrégio Tribunal, diz respeito aos benefícios 
concedidos durante a vigência da Constituição Federal de 1988, que não tiveram suas 
RMI's calculadas de acordo com o art. 202, hipótese distinta da tratada nos autos. 
Diante do exposto, meu voto é no sentido de negar provimento ao recurso de apelação 
para julgar descabida a aplicação do art. 202 da CF/88 no cálculo da RMI do autor, 
mantendo, pois, a sentença recorrida. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 17.871- CE 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: JOSÉ OSMAR DE ALBUQUERQUE FILHO 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS     
Advogados: DRS. CARLOS AUGUSTO  ALMEIDA  DE HOLANDA E SILVA (APTE.) E   
MARIA DE  LOURDES  FERNANDES  SILVA E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Previdenciário. Aposentadoria implantada antes de entrar em vigor a Constituição Federal 
de 1988 . Inaplicação do modo de cálculo previsto no art. 202, CF.   
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 novembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRÚCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES  - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se o apelante contra sentença que 
julgou improcedente pedido de revisão e reajuste de benefício previdenciário. Argúi 
nulidade, por insuficiência do relatório, e alega, em resumo, que não se observou o 
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princípio da isonomia, porque também as aposentadorias deferidas antes de 5 de outubro 
de 1988 deveriam ser calculadas na forma prevista no art. 202, CF. 
Sem contra-razões, vieram os autos, tocando-me a distribuição. Dispensei revisão, por se 
tratar de matéria predominantemente de direito.  
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A sentença contém relatório que 
descreve os fatos e fundamentos da causa, com resumo que atende os requisitos da 
precisão e clareza, e está devidamente fundamentada.  
A aposentadoria da autora foi implantada antes de 5 de outubro de 1988, não se lhe 
aplicando a regra do art. 202, CF. 
Inexiste violação ao princípio da isonomia, porquanto todos os que se aposentaram antes 
daquela data tinham seus proventos calculados com base na legislação previdenciária em 
vigor. O problema é, tão-somente de aplicação da lei no tempo.  
Quanto aos benefícios antigos, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 
58, previu mecanismo capaz de corrigir distorções provocadas pelo fenômeno 
inflacionário e pelos redutores de atualização que eram aplicados pela Previdência Social. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 22.353 - PE 
Relator:     O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante:    INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SOCIAL 
Apelado:     EUGÊNIO MOREIRA DA SILVA 
Advogados:   DRS. NEOMÉSIO JOSÉ DE  SOUZA E  OUTROS (APTE.) E  
CLEIDE HELENA MARQUES LOUSADA (APDO.) 
 

EMENTA 
Previdenciário. Art. 202, "caput", da Constituição Federal. Auto-aplicabilidade. 
É auto-aplicável a norma do art. 202, "caput", da Constituição Federal, quanto à correção 
monetária, para efeito do cálculo da renda inicial das aposentadorias previdenciárias, de 
todos os trinta e seis últimos salários de contribuição. 
- Aquela regra constitucional, por assaz clara, dispensa qualquer regulamentação de 
norma inconstitucional, incidindo imediamente. 
- No referido disposito constitucional, ficou a prescindir da elucidação da lei ordinária, tão-
somente, a matéria de aposentadoria, pois nos termos da lei. 
- Apelação improvida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes 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, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 07 de outubro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente e Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
apela de sentença reconhecedora da auto-aplicabilidade do art. 202, caput, da 
Constituição Federal, dispondo sobre o modo de cálculo da renda mensal inicial das 
aposentadorias previdenciárias, garantindo a correção monetária de todos os trinta e seis 
últimos salários de contribuição. 
Ao sentir do apelante, aquela regra constitucional estaria a depender de imprescindível 
regulamentação de lei ordinária. Ademais aplicar-se-ia tão- somente, aos benefícios 
concedidos a partir da promulgação da vigente Carta Magna. 
Ao contra-arrazoar, o apelado suplica pela manutenção da sentença. Reitera os 
argumentos apresentados na exordial. 
Regularmente processados, subiram os autos para desembargo e a mim couberam por 
distribuição. 
Relatei. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): O cerne do litígio reside 
concretamente na hipótese de auto-aplicabilidade do art. 202, caput da vigente 
Constituição Federal. 
No tocante à forma do cálculo das aposentadorias, o art. 202, caput, tivera incidência 
imediata, dispensando, por assaz claro, qualquer regulamentação de norma 
infraconstitucional. Ei-lo: 
"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; 
II - após trinta e cinco anos de trabalho, ao homem, e, após trinta, à mulher, ou em tempo 
inferior, se sujeitos a trabalho sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a 
integridade física, definidas em lei; 
III - após trinta anos, ao professor, e, após vinte e cinco, à professora, por efetivo 
exercício de função de magistério." 
De fato, o  que  ali  se assegurou "nos termos da lei", ou, em outras palavras, o que ficou 
a depender da elucidação da lei foi unicamente a aposentadoria, qual a dos trabalhadores 
rurais, cujo limite de idade se reduziu em cinco anos, em relação aos urbanos; Nunca a 
maneira de calcular-se o benefício: "... a média dos trinta e seis últimos salários, de 
contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês...". 
Uma interpretação meramente literal do supra citado preceito legal, mostrar-se-ia, por 
demais, indiferente ao real objetivo por ele almejado. Notável a profunda finalidade social 
nele imbuida. Tenta-se resgatar o mínimo de proteção e dignidade aos sofridos segurados 
da Previdência Social, capaz de atender as suas necessidades vitais básicas e às de sua 
família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e 
previdência social. 
Uma lei ordinária a regulamentar tal norma constitucional, no caso o plano de custeio e 
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benefícios da Previdência Social, exibir-se-ia de natureza apenas interpretativa. Isto indica 
que o constituinte o quis de logo eficaz, dispensando qualquer aclaração do legislador 
ordinário. 
Nesse sentido  já se  manifestou ambas as Turma do e. Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região. Eis alguns julgados: 
"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. RENDA MENSAL INICIAL. ART. 202, DA 
CF/88. AUTO-APLICABILIDADE. 
- O art. 202, da CF/88, é de aplicação imediata, qualquer que seja o método interpretativo 
que se pretenda utilizar. 
- O cálculo da renda mensal inicial dos benefícios de aposentadoria concedidos após a 
vigência da nova constituição deve obedecer aos critérios estabelecidos naquele 
dispositivo. 
- Apelo a que se nega provimento. Decisão unânime. 
(Rel. JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI, AC 12742 - CE, DJU de 12.06.92) 
Previdenciário. Benefício instituido já na vigência da constituição federal de 1988. Cálculo 
que deve obedecer a regra do art. 202, CF, tomando por base a medida dos 36 últimos 
salários de contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês.  
Apelo improvido." 
(Rel. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES, AC 10972/91, DJU de 06.03.93, pag. 04731) 
Por tais razões nego provimento à apelação. 
Assim voto. 
 

Súmula nº 10 

A contribuição previdenciária incide sobre a parte da folha de pagamentos da 
empresa aos seus administradores, sócios-gerentes e autônomos. 

REFERÊNCIAS 
Lei 7787/89, art. 3º 
Art. 195, I, da Constituição Federal 
Decreto-Lei 959, de 13.10.69 

PRECEDENTES 
AC 12879 - AL (Primeira Turma) 
AC 12921 - AL (Primeira Turma - 01.07.92 - DJ 28.08.92) 
AC 18441 - PE (Segunda Turma) 
AMS 4266 - AL (Primeira Turma - 10.10.91 - DJ 01.11.91) 
AMS 5024 - PE (Segunda Turma - 18.02.92 - DJ 27.03.92) 
REO 4505 - RN (Primeira Turma - 21.11.91 - DJ 06.12.91) 
(Julg: 22/09/93, DJ em 14/10/93, pág: 43517) 
 
Comentário: Esta Súmula não está mais sendo aplicada pelo e. Tribunal, em virtude 
do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, em liminar, na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 1.102/DF e no Recurso Extraordinário nº 166.772-9/RS, 
declarando a inconstitucionalidade da expressão “autônomos e administradores”, 
contida no artigo 3º da Lei nº 7.787, de 30.06.89. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 12.879 - AL 
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Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelada: TRANSPORTE ALAGOAS - VIGILÂNCIA E  TRANSPORTE DE VALORES LTDA. 
Advogados: DRS. SOLANGE DE MELO MARROQUIM E OUTRO (APTE.) E  
ADRIANA CARLA FEITOSA MARTINS E OUTRO (APDA.) 
 

EMENTA 
Constitucional e Tributário. Contribuição Social. Lei nº 7.787/89. Incidência sobre a "folha 
de salários". Art. 195, I, da Constituição. Inclusão das quantias pagas pelas empresas aos 
seus administradores, bem como a trabalhadores autônomos e avulsos. 
- A expressão "folha de salários" a que alude o art. 195, I, da Constituição, diz respeito 
não só aos salários dos empregados, como também a toda e qualquer contraprestação 
paga pela empresa aos que lhe prestam serviços, sejam profissionais autônomos ou 
avulsos, incluída igualmente a remuneração paga a seus sócios, diretores e 
administradores, ainda que a título de "pro labore". 
- Precedentes deste TRF (AMS 1.915-CE, AMS 3.624-AL, AMS 2.791-CE e REO 4.505-
RN). 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes 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 e à remessa para reformar a sentença, nos termos do voto do 
Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 05 de agosto de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente e Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Apelação e remessa de sentença que julgou 
procedente o pedido formulado por Transporte Alagoas - Vigilância e Transporte de 
Valores Ltda. contra o INSS, visando à declaração de inconstitucionalidade da 
contribuição social instituída pelo art. 3º, I, da Lei 7.787/89. 
O INSS apela às fls. 55/60 pedindo a reforma da sentença, alegando ser constitucional a 
cobrança da referida contribuição e por estar destoando da jurisprudência vigente. 
Contra-razões às fls. 62/67. 
Regularmente processados, subiram os autos a este Tribunal e a mim couberam por 
distribuição. 
Relatei. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): O INSS insurge-se contra a sentença 
que julgou procedente o pedido formulado em ação ordinária, visando à declaração de 
inconstitucionalidade da contribuição do art. 3º, I, da Lei 7.787/89, por estar em desacordo 
com o art. 195, I, da Carta Magna em vigor. 
Referida exação não ofende, porém, a Lei Maior. 
O vocábulo empregadores e o termo complexo folha de salários empregou-os lato sensu 
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a Constituição de 1988, no art. 195, I, aquele com a significação de empresas e este de 
folha de remuneração. 
Empregadores, de fato, ligam-se ali não apenas a folha de salários, mas igualmente a 
faturamento e lucro, um e outro não próprios da figura do empregador, a dizer, daquele 
que tem empregados a seu serviço, pequenas empresas existindo, sabe-se, que têm 
faturamento e lucro, mas não empregados. 
Na dicção constitucional do art. 195, I, mostra-se, portanto, empregador rigorosamente 
igual a empresa, a organização de capital e trabalho destinada à produção ou circulação 
de bens ou proteção de serviços; e folha de salários exatamente equivalente a folha de 
remunerações em sentido amplo, abarcando o "total de remunerações pagas ou 
creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados, avulsos, 
autônomos e administradores", segundo a feliz noção proporcionada no art. 3º, I, da Lei 
7.787/89, assim em nada desrespeitador do art. 195, I, da Carta de República. 
No mesmo sentido têm decidido ambas as Turmas deste egrégio Tribunal, merecendo 
destaque os acórdãos relatados pelos eminentes Juízes José Delgado, na AMS 1915 - 
CE, e Francisco Falcão, na AMS 3624 - AL, respectivamente, assim ementados: 
 "Tributário e Constitucional. Lei nº 7.787/89. Contribuição Social. Natureza jurídica. 
Admissibilidade ou não de medida provisória para estabelecer tributo. Necessidade ou 
não de lei complementar para dispor sobre o conteúdo do art. 3º da lei anteriormente 
citada. Interpretação da expressão "folha de salários" inserida no texto constitucional. 
1 - Após a Carta Magna de 1988, as contribuições sociais e parafiscais em geral possuem 
natureza jurídica tributária, consoante se conclui da interpretação dos arts. 146, III, 149, I 
e III, 195, § 9º e 155. 
2 - A medida provisória é inadmissível como processo legislativo para exigir qualquer 
espécie, porquanto ser necessário se aplicar o princípio da legalidade estrita e porque não 
se conforma com os ditames do sistema tributário que vincula os tributos instituídos por lei 
complementar ao regime da anterioridade por ano ou da anterioridade de 90 (noventa) 
dias, como é o caso das contribuições sociais. 
3 - A exigência constitucional de que só por lei complementar por ser definido fato 
gerador, base de cálculo e contribuintes só se aplica aos impostos denominados de 
discriminados ou nominados. No caso aqui examinado, está-se cuidando de contribuições 
sociais que, ao lado dos empréstimos complusórios e dos impostos residuais, não são 
impostos discriminados, pois, a rigor, só possuem essa titulação os dos artigos 153, 155 e 
156 da Constituição Federal. 
4 - A expressão do texto constitucional "folha de salários" da empresa compreende todas 
as quantias pagas por ela a quem lhe presta serviços ou dela recebe parcelas financeiras 
em decorrência de participação societária. 
5 - Apelação improvida." 
"Tributário e Constitucional. Contribuição Social. Lei nº 7.787/89. Parcela paga aos 
administradores e autônomos. Abrangência da expressão "folha de salários". Art. 195, I, 
da Constituição Federal. 
- A expressão "folha de salários", no art. 195, I, do texto constitucional, abrange não só os 
salários dos empregados, mas sim toda e qualquer quantia paga pela empresa aos seus 
prestadores de serviço, bem como as parcelas financeiras pagas aos seus 
administradores. 
- Apelação improvida. Decisão unânime." 
O legislador, com a exação em causa, nunca criou fonte extraordinária para garantir a 
manutenção ou expansão da seguridade social, donde adequado o veículo adotado de lei 
ordinária. 
O objetivo constitucional do art. 194, parágrafo único, V, apresenta, ademais, sentido 
diversamente oposto ao referido pelos impetrantes. 
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Ele autoriza é a compreensão de que a participação dos envolvidos no custeio da 
seguridade social se fará conforme a capacidade contributiva de cada um, pagando mais 
quem tem mais. 
Em tempo algum almejou estabelecer equivalência ou proporcionalidade entre o valor das 
contribuições despendidas e o dos beneficiários auferíveis, o que até se chocaria com o 
escopo da "seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços" (art. 
194, parágrafo único, III), a traduzir que "não há necessidade de se procurar a 
equivalência entre as contribuições e benefícios. Estes deverão estar voltados aos mais 
necessitados; é o que indica a expressão seletividade" (Celso Ribeiro Bastos, Curso de 
Direito Constitucional, 11ª ed., Saraiva, SP, 1989, p. 365). 
E se assim não fosse, nem mesmo existiria seguridade social, pois próprio desta a todos 
favorecer nas áreas de saúde, previdência e assistência social, sem vinculação dos 
beneficiários a uma relação prévia de contribuintes do sistema. 
Face ao exposto, nego provimento à apelação para manter a sentença recorrida. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 12.921 - AL 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelados: TRANSBEL - TRANSPORTE DE BEBIDAS LTDA. E OUTROS 
Advogados: DRS. SOLANGE DE MELO MARROQUIM E OUTROS (APTE.) E  
JOSÉ CREUDO DA SILVA (APDOS.) 
 

EMENTA 
Contribuições previdenciárias. Lei nº 8.212/91. Constitucionalidade. 
Inexigência de lei complementar para a simples majoração de alíquota da contribuição. 
"A expressão folha de salários do art. 195, I, da Constituição Federal, não exclui as 
remunerações pagas aos administradores e autônomos da contribuição previdenciária" 
(Juiz Castro Meira - REO nº 4.505 - RN, Dec. unân. da 1ª Turma - TRF 5ª Região, em 
21.11.91., "in" DJ 06.12.91). 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide  a  Primeira  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. 
Custas, como de lei. 
Recife, 01 de julho de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O   SENHOR  JUIZ  RIDALVO   COSTA:   Transbel - Transporte de Bebidas Ltda. e 
outros ajuizaram ação ordinária contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 
visando à declaração da inconstitucionalidade do art. 22, inciso I, da Lei nº 8.212/91, sob 
dois fundamentos: a) infringência à exigência de lei complementar para instituição de 
novas contribuições para a seguridade social; e b) desrespeito ao disposto no art. 191, I, 
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da CF/88, já que os pagamentos efetuados aos trabalhadores avulsos e autônomos e as 
retiradas dos sócios não se enquadram na expressão "folha de salários". 
O MM. Juiz Federal julgou procedente o pedido, declarando a inexigibilidade da 
contribuição questionada. 
Recorre a autarquia previdenciária, sustentando que a expressão "folha de salários" 
empregada pelo texto constitucional é ampla, abrangendo não só os pagamentos 
efetuados em virtude de relação de emprego, mas toda e qualquer remuneração a 
trabalho prestado. 
Transcrevendo diversos  julgados  desta  Corte referentes à exação prevista no art. 3º da 
Lei nº 7.787/89, afirma a desnecessidade da lei complementar para a instituição das 
contribuições previstas no art. 195, da Constituição Federal. 
Com a resposta das recorridas (fls. 45/56), subiram os autos, vindo-me por distribuição. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O  SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A   matéria   em  apreciação é 
assemelhada aos julgamentos anteriores acerca da contribuição prevista no art. 3º da Lei 
nº 7.787/89. 
A Lei nº 8.212/91, ao tratar do custeio da Previdência Social, repetiu quase que 
literalmente as disposições anteriores sobre as contribuições dos empregadores. 
O dispositivo legal em vigor, cuja declaração de inconstitucionalidade se pretende, assim 
dispõe: 
"Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do 
disposto no art. 23, é de:  
I - 20% (vinte por cento) sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer 
título, no decorrer do mês, aos segurados empregados, empresários, trabalhadores 
avulsos e autônomos que lhe prestem serviços." 
Trazem  as   empresas  os   mesmos   argumentos utilizados em questões aforadas sob a 
égide da legislação anterior: sustentam que os pagamentos efetuados aos empresários e 
aos trabalhadores autônomos e avulsos não integram a "folha de salários", pelo que a 
contribuição sob enfoque não se enquadra ao permissivo previsto no art. 195, I, da CF/88. 
Argumentam, ainda, que tendo o novo sistema constitucional submetido as contribuições 
sociais ao tratamento tributário, somente poderiam ser instituídas por lei complementar. 
Quanto  à  extensão  da  expressão  "folha   de salários", entendo que deva ser 
interpretada em consonância com o disposto no caput do art. 195 da Constituição, 
segundo o qual "A seguridade social será mantida por toda a sociedade". Não  seria 
lógica a distinção entre os salários pagos aos empregados e os pagamentos efetuados a 
trabalhadores avulsos ou autônomos e ainda quanto às participações societárias. 
Nada impede que o termo "salário", que no direito do trabalho tem significado restrito às 
contraprestações devidas em virtude da relação empregatícia, seja utilizado de forma 
mais abrangente pelo Direito Público. 
O  que  se   pretendeu   foi   universalizar   a manutenção do sistema de seguridade. Não 
é válida exegese que deixe à margem do custeio da previdência categorias que fornecem 
trabalho (liberal, gerencial, etc.) e percebem remuneração em contrapartida. 
Com relação ao processo legislativo utilizado para a instituição da fonte de custeio em 
discussão, é de se distinguir entre o tratamento dispensado pelo constituinte aos tributos 
propriamente ditos, disciplinados no Título VI, e às contribuições sociais inseridas no 
âmbito da parafiscalidade e previstas no Título VIII, ambos da CF/88. 
A lei complementar somente é exigida, em geral, para: a) estabelecer normas gerais de 
direito tributário, inclusive sobre conflitos de competência; para regular as limitações 
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constitucionais ao poder de tributar; b) com relação aos impostos discriminados 
(previstos) na Constituição, para definir o fato gerador, a base de cálculo e os 
contribuintes; e c) para criar novos tributos, não previstos na Constituição. 
Em situações específicas, como as previstas nos arts. 156, § 4º, e 161, da CF/88, também 
há necessidade de lei complementar. 
Desse modo, em princípio, somente é exigido aquele tipo de norma quando da criação de 
impostos novos, dentro da competência residual da União. 
Diferente  não  poderia  ser  o  tratamento  com relação às contribuições sociais. O art. 
195 da CF previu o financiamento da seguridade, "nos termos da lei", sem exigência de 
quorum qualificado, através de contribuições sociais: dos empregadores, incidente sobre 
a folha de salários, o faturamento e o lucro; dos trabalhadores, e sobre a receita de 
concurso de prognósticos. 
Coerentemente com as disposições sobre a ordem tributária, somente exigiu-se edição de 
lei complementar para a criação de novas contribuições, logicamente não incluídas nas 
hipóteses já previstas pela Constituição. É o que prevê o § 4º do multicitado art. 195, 
verbis: 
"Art. 195. (...) 
§ 4º. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão 
da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I." 
Esse é o entendimento que vem sendo trilhado por esta eg. Turma, nos julgamentos 
anteriores sobre o art. 3º, da Lei nº 7.787/89, aos quais já me referi. 
Destaco os seguintes arestos, cujos fundamentos são adequados ao presente caso: 
"EMENTA: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEI Nº 7.787/89, ART. 3º, I. 
CONSTITUCIONALIDADE. 
- A espressão "folha de salários" do art. 195, I, da Constituição Federal, não exclui as 
remunerações pagas aos administradores e autônomos da contribuição previdenciária. 
- Tal contribuição vinha sendo exigida antes da Carta Magna de 1988, razão por que 
simples majoração de sua alíquota não exige edição de lei complementar. 
- Precedentes. 
- Remessa provida." 
(REO nº 4.505-RN, Dec. un. da 1ª Turma - TRF 5ª Região, Rel. Juiz Castro Meira, in DJ 
de 06/12/91). 
"EMENTA: TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. LEI Nº 
7.787/89. PARCELA PAGA AOS ADMINISTRADORES E SEGURADOS AUTÔNOMOS. 
ABRANGÊNCIA DA EXPRESSÃO 'FOLHA DE SALÁRIOS'. ART. 195,I, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR. INEXIGIBILIDADE. 
ANTERIORIDADE ESPECÍFICA. ART. 195, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
A expressão 'folha de salários', no art. 195, I, do Texto Constitucional, abrange não só os 
salários dos empregados, mas sim toda e qualquer quantia paga pela empresa aos seus 
prestadores de serviços, bem como as parcelas financeiras pagas aos seus 
administradores. 
Não se concebe a exigência de lei complementar com relação às contribuições sociais, 
em virtude destas não se incluírem no conjunto de impostos discriminados na 
Constituição, para os quais é válida tal exigência. 
Face ao princípio da anterioridade específica das contribuições sociais, o prazo de 90 dias 
para sua exigência, a partir da publicação da lei que as instituiu, deve ser respeitado, sob 
pena de ser considerada inconstitucional a sua cobrança." 
(AMS nº 1.902-CE, Dec. unan. da 1ª Turma do TRF - 5ª Região, Rel. Juiz Francisco 
Falcão, in DJ 12/09/91.) 
Isto posto, dou provimento à apelação para julgar improcedente o pedido inicial, com 
inversão do ônus da sucumbência. 
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É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 18.441 - PE 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelantes: GEOTESTE LTDA E OUTROS 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. BRUNO  ROMERO  PEDROSA  MONTEIRO  E  OUTROS  (APTES.) E 
LÚCIA MARIA DE FREITAS CHAVES (APDO.) 
 

EMENTA 
Constitucional e  Previdenciário. Interpretação do art. 195, I, da Constituição Federal. 
Incidência da contribuiçåo previdenciária sobre a parte da folha de pagamentos da 
empresa aos seus administradores, sócio-gerente e autônomos. A Lei 7.787/89, art. 3º, 
não criou nova fonte de custeio da seguridade social. 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, 01 de dezembro de 1992 (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  declaração de ilegalidade  da incidência da contribuição 
previdenciária sobre a remuneração dos administradores e/ou autônomos, instituída pela 
Lei nº 7.787/89. 
Alegam, em síntese, que o inc. I, art. 3, do diploma impugnado é inconstitucional,  porque,   
além de majorar as alíquotas incidentes sobre as contribuições das empresas, instituiu 
novas bases de cálculo, em afronta aos arts. 146, III, 150, I e III, e 195,I, todos da 
Constituição Federal. 
A apelada ofereceu contra-razões, pela confirmação da sentença. Vieram os autos, 
tocando-me a distribuição. Dispensei revisão, por se tratar de matéria predominantemente 
de direito.  
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O deslinde da questão depende da 
interpretação que se dê ao art. 195, I, da Constituição Federal, especialmente quanto ao 
sentido da expressão folha de salários ali empregada. 
É que, compreendido restritivamente o termo salários, como a retribuição ao assalariado,  
ficaria revogada a legislação previdenciária que inclui na base de cálculo da contribuição 
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do empregador a remuneração dos seus administradores, sócios-gerentes e autônomos 
(art. 457, CLPS). Daí, somente lei complementar poderia reintroduzir como fonte de 
custeio da seguridade social a contribuição incidente sobre aquelas parcelas de 
pagamento de pessoal. 
A linguagem da Constituição não corresponde, no entanto, aos ramos específicos da 
Ciência Jurídica. As palavras empregadas pelo constituinte são as de uso comum. Assim, 
quando o art. 195, I, refere-se a salários, o faz para significar a folha de pagamento de 
pessoal da empresa, que inclui as diversas formas de remuneração do trabalho, desde os 
estipêndios dos executivos, os honorários dos trabalhadores autônomos, até os salários e 
vantagens dos seus empregados. 
O sentido usado nesse dispositivo, em capítulo relativo à seguridade social, é o da 
legislação previdenciária, que inclui a contribuição da empresa por serviços prestados 
pelo trabalhador autônomo, sem vínculo empregatício, a partir da definição contida no 
Decreto-Lei 959, de 13.10.1969. 
Por ser abrangente a expressão do permissivo constitucional, alcança não só o trabalho 
assalariado, em sentido estrito, mas toda forma de remuneração do trabalho, como os 
vencimentos dos servidores públicos e a retribuição dos administradores, sócios-gerentes 
e demais prestadores de serviço à empresa. 
Por isso mesmo, não se há de entender tenha a Lei 7.787/89, art. 3º,  criado nova forma 
de custeio para a seguridade social. Apenas alterou as alíquotas da já existente 
contribuição previdenciária paga pelas empresas. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 4.266 - AL 
Relator:     O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante:    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Apelada:     SOCOCO S/A INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS.  
Advogados:   DRS. SOLANGE DE MELO  MARROQUIM E OUTROS (APTE.) E  
ANTONIO FERNANDO M. B. COSTA E OUTROS (APDA.) 
 

EMENTA 
Tributário e Constitucional. Contribuição Previdenciária. Lei 7.787/89. Parcela paga aos 
administradores e autônomos. Abrangência da expressão "folha de salários", Art. 195, I, 
da Constituição Federal. 
- A expressão 'folha de salários', no art. 195, I, do texto constitucional, abrange não só os 
salários dos empregados, mas sim toda e qualquer quantia paga pela empresa aos seus 
prestadores de serviços, bem como as parcelas financeiras pagas aos seus 
administradores. 
Remessa oficial e apelação às quais se dá provimento. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em Mandado de Segurança nº 
4.266-AL, em que são partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade dar 
provimento à remessa e à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 03 de outubro de 1991 (data do julgamento). 
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JUIZ CASTRO MEIRA     - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Sococo S/A Indústrias Alimentícias, 
devidamente qualificada  nos autos, impetrou  Mandado  de  Segurança  Preventivo  
contra  ato do Superintendente Superintendente  do  Instituto Nacional de Seguro Social, 
alegando,  em  síntese,  a  ilegalidade   da   exigência   da contribuição de 20% (vinte  por  
cento)  sobre  o  total  das remunerações pagas aos segurados autônomos e 
administradores, conforme determinação do artigo 3º, I, da Lei  nº  7.787,  de 03.06.89.  
Aduz a impetrante que o art. 3º, I, da Lei nº 7.787/89 padece do vício da  
inconstucionalidade,   face  aos argumentos de que a remuneração paga ou creditada a 
autônomos e  administradores  não  integra  a  folha  de  salários  das empresas, em 
virtude da ausência de  vínculo  empregatício  e conseqüente inexistência de percepção 
de salários. Assim, não integrando a folha, não poderia incidir o percentual  de  20% sobre 
as ditas remunerações. Afirma tratar-se de determinação conflitante com o que preceitua 
o art. 195, I, de nossa Carta Magna.  
Requer, ao  final,  a  concessão  do  writ, deferida a liminar pleiteada.  
Instruída  a   inicial   com   os   seguintes documentos:  notificação  fiscal  de  lançamento  
de  débito, discriminativo  de  atualização  da  notificação  fiscal   de lançamento de débito 
e relatório fiscal.  
Indeferida liminar às  fls.  30.  Informações prestadas  às  fls.  32/42,  alegando,   
preliminarmente,   a decadência da  impetração  e,  no  mérito,  a  legalidade  da 
exigência  da  contribuição,  defendendo   a   igualdade   de significação para esse fim  
entre  as  expressões  folha  de salários e remuneração, verificando tratar-se de 
percepção  de rendimentos  provenientes,  por  igual,   de   prestação  de serviços.  
Parecer da douta Representante do MPF às fls. 44/50, opinando pela concessão da 
segurança pleiteada.  
O MM. Juiz a quo, ao  final,  rejeitando  a preliminar de decadência, concedeu a 
segurança para afastar o art. 3º da Lei 7.787/89, por inconstitucional, bem como  para 
decretar   a   inexigibilidade   da   referida   contribuição previdenciária instituída pela 
referida lei.  
Irresignado,  o  INSS  interpôs  recurso   de apelação às fls. 58/63.  
Contra-arrazoado o recurso, subiram os  autos a esta Corte, sendo-me conclusos por 
força de distribuição.  
Peço  inclusão   do   feito   na   pauta   de julgamento.  
É o relatório.  
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Como se vê, o cerne da questão 
consiste  em  saber  se  estas remunerações integram a folha de salários, para o fim do 
art.195, I, da Constituição Federal.  
A expressão "folha de  salário",  contida  no art. 195, I,  do  texto  constitucional,  abrange  
não  só  os salários dos empregados, mas sim toda  e  qualquer  quantia paga pela 
empresa a seus prestadores de serviços, bem como as parcelas financeiras pagas aos 
seus administradores.  
A matéria  aqui  versada  não  é  nova  nesta Corte, já havendo a Segunda  Turma,  à  
unanimidade,  adotado iqual entendimento, quando do julgamento da AMS Nº 1915 - CE, 
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cujo acórdão foi assim ementado:  
"TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI Nº  7.787/89. CONTRIBUIÇÃO   SOCIAL.  
NATUREZA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE OU NÃO  DE  MEDIDA PROVISÓRIA PARA 
ESTABELECER TRIBUTO. NECESSIDADE NECESSIDADE OU NÃO DE LEI  
COMPLEMENTAR  PARA DISPOR SOBRE O CONTEÚDO DO  ART. 3º DA LEI 
ANTERIORMENTE CITADA. INTERPRETAÇÃO DA EXPRESSÃO "FOLHA  DE  
SALÁRIOS"  INSERIDA  NO TEXTO CONSTITUCIONAL.  
1.  Após  a   Carta   Magna   de   1988,   as contribuições sociais e parafiscais em  geral 
possuem   natureza    jurídica    tributária, consoante se  conclui  da  interpretação  dos  
arts. 146, III, 149, I e III,  195,  §  9º  e 155.  
2. A medida provisória  é  inadmissível como processo legislativo para exigir qualquer 
espécie tributária, porquanto ser necessário se aplicar o princípio da legalidade  estrita  e 
porque não se conforma com os ditames do sistema tributário que vincula os tributos  
instituídos por lei complementar  ao  regime  da anterioridade por ano ou da anterioridade  
de 90 (noventa) dias, como é o caso das contribuições sociais.  
3. A exigência constitucional de que  só por Lei Complementar pode ser definido fato 
gerador, base de cálculo e  contribuintes  só  se aplica aos impostos denominados de 
discriminados ou nominados. No caso  aqui  examinado, se está  cuidando  de  
contribuições  sociais que, ao lado dos empréstimos  compúlsórios  e dos impostos 
residuais, não são impostos discriminados, pois, a rigor,  só  possuem  essa titulação os 
dos artigos 153, 155  e  156  da Constituição Federal.  
4. A expressão do texto constitucional "folha de salários" da empresa  comprende  todas  
as quantias pagas por  ela  a  quem  lhe  presta serviços ou dela recebe parcelas  
financeiras em decorrência de participação societária.  
5. Apelação improvida".  
Destaco do voto  do  eminente  Relator, Juiz José Delgado,  o seguinte trecho:  
"O exame do art. 195, I,  da  CF,  conduz  ao entendimento de que  as  empresas  
contribuem  para a Previdência Social sobre o  "total  da folha de salários", usando de  
seus  recursos próprios.  
Não  encontro consistência jurídica nas razões defendidas pelas empresas de que o 
vocábulo   "salário"   inserido no texto constitucional  tenha  o  sentido   que   lhe empresta 
o Direito do Trabalho e que obrigado está o Direito Tributário a assim  acolhê-lo,  sem 
possibilidade de lhe dar  qualquer  outra  conceituação.  
Fico com aqueles que, não obstante reconhecerem que o direito é  uno,  isso  não quer 
significar que os seus vários ramos não possuam autonomia quanto ao objeto jurídico que 
pretendem regulamentar. Decorre daí que o Direito   Público,   ao   se   utilizar  de 
determinados institutos de  Direito  Privado, poderá efetuar as adaptações conceituais  
que se tornarem necessárias a fim de que os objetivos pretendidos sejam alcançados.  
Com razão aqueles que, ao examinarem o tema em discussão, afirmaram que: 
"...Assim, a expressão "salário"  utilizada no  Direito  Privado  quando  transplantada  para 
o Direito Tributário sofre as  devidas adaptações para atender aos  fins fiscais,          
podendo o legislador ordinário elencar todas as formas pelas     quais, economicamente, 
se  terá  presente  o  fato essencial  e  ensejador  da   cobrança   do  tributo, 
independentemente do "nomen juris"  que se lhe empreste.  
Portanto, quando o constituinte elegeu como base de incidência da contribuição social a 
folha   de   salário,   em   relação  aos empregadores, deixou para o  campo  da lei 
ordinária prever as formas pelas quais tal fenômeno econômico  ocorra,  sob  pena  de, 
assim não procedendo,  favorecer  a  evasão fiscal   e   ferir   os    princípios    da  
universalidade e isonomia da tributação.""  
Diante do  exposto,  sem  quaisquer  outras considerações, dou provimento à remessa 
oficial, assim como à apelação, para reformar a sentença de 1º grau.  

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

É como voto.  
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5.024 - PE 
Relator:     O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelantes:   AGROPECUÁRIA FERNANDES VIEIRA LTDA. E OUTROS 
Apelado:     INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados:   DRS.  RITA  VALÉRIA  DE  CARVALHO  CAVALCANTE  E OUTROS (APTES.) E  
ANTONIO DAVID MARINS NOVAES E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Constitucional e Previdenciário. Interpretação do art. 195, I, da Constituição Federal. 
Incidência da contribuição previdenciária sobre a parte da folha de pagamentos da 
empresa aos seus administradores, sócios-gerentes e autônomos. A Lei 7.787/89, art. 3º, 
não criou nova fonte de custeio da seguridade social. 
 

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, por 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,  18 de fevereiro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRÚCIO FERREIRA - Presidente em exercício 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES  - Relator 
 

RELATÓRIO 
O  SENHOR  JUIZ  LÁZARO  GUIMARÃES: Insurge-se a impetrante contra a r. sentença 
de fls. 26 e versus, que lhe denegou a segurança objetivada no reconhecimento e 
declaração da ilegalidade da incidência previdenciária sobre a remuneração dos 
administradores e/ou autônomos instituída pela Lei nº 7.787/89. 
Alega, em síntese, que o inc. I, art. 3º, do diploma impugnado é inconstitucional, porque, 
além de majorar as alíquotas incidentes sobre as contribuições das empresas, instituiu 
novas bases de cálculo, em afronta aos arts. 146, III, 150, I e III, e 195, I, todos da 
Constituição Federal. 
Preparados, com contra-razões, subiram os autos, vindo-me conclusos por distribuição. 
Dispensei nova ouvida do Ministério Público Federal na forma do art. 17 da Lei 1.533/51 e 
art. 207 de RITRF/5ª. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O  SENHOR  JUIZ  LÁZARO  GUIMARÃES  (Relator): O deslinde da questão depende da 
interpretação que se dê ao art. 195, I, da Constituição Federal, especialmente quanto ao 
sentido da expressão folha de salários, ali empregada. 
É que, compreendido restritivamente o termo salários como a retribuição ao assalariado, 
ficaria revogada a legislação previdenciária que inclui na base de cálculo da contribuição 
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do empregador a remuneração dos seus administradores, sócios-gerentes e autônomos 
(art. 457, CLPS). Daí, somente lei complementar poderia reintroduzir como fonte de 
custeio da seguridade social a contribuição incidente sobre aquelas parcelas de 
pagamento de pessoal. 
A linguagem da Constituição não corresponde, no entanto, aos ramos específicos da 
Ciência Jurídica. As palavras empregadas pelo constituinte são as de uso comum. Assim, 
quando o art. 195, I, refere-se a salários, o faz para significar a folha de pagamento de 
pessoal da empresa, que inclui as diversas formas de remuneração do trabalho, desde os 
estipêndios dos executivos, os honorários dos trabalhadores autônomos, até os salários e 
vantagens dos seus empregados. 
O sentido usado nesse dispositivo, em capítulo relativo à seguridade social, é o da 
legislação previdenciária, que inclui a contribuição da empresa por serviços prestados 
pelo trabalhador autônomo, sem vínculo empregatício, a partir da definição contida no 
Decreto-Lei 959, de 13.10.1969. 
Por ser abrangente a expressão do permissivo constitucional, alcança não só o trabalho 
assalariado, em sentido estrito, mas toda forma de remuneração do trabalho, como os 
vencimentos dos servidores públicos e a retribuição dos administradores, sócios-gerentes 
e demais prestadores de serviços à empresa. 
Nesse sentido, há decisões da 1ª e 2ª Turmas desta Corte, entendendo que "a expressão 
folha de salários, no artigo 195, I, do texto Constitucional, abrange não só os salários dos 
empregados, mas sim toda e qualquer quantia paga pela empresa aos seus prestadores 
de serviços, bem como as parcelas financeiras pagas aos seus administradores." 
Por isso mesmo, não se há de entender tenha a Lei 7.787/89, art. 3º, criado nova forma 
de custeio para a seguridade social. Apenas alterou as alíquotas da já existente 
contribuição previdenciária paga pelas empresas. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo. 
 

REMESSA "EX OFFICIO" Nº 4.505 - RN 
Relator:     O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Parte Autora:  GERALDO MEDEIROS E IRMÃOS LTDA. 
Parte Ré:    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. WELLINGTON DE SÁ BORBA PINTO E OUTRO (PARTE  AUTORA) 
 

EMENTA 
Contribuições Previdenciárias. Lei nº 7.787/89, art. 3º, I. Constitucionalidade. 
- A expressão "folha de salários" do art. 195, I, da Constituição Federal não exclui as 
remunerações pagas aos administradores e autônomos da contribuição previdenciária. 
- Tal contribuição vinha sendo exigida antes da Carta Magna de 1988, razão por que 
simples majoração de sua alíquota não exige edição de lei complementar. 
- Precedentes. 
- Remessa provida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, dar provimento à remessa para denegar a segurança, nos termos do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
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julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 21  de   novembro  de   1991    (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Geraldo Medeiros & Irmãos Ltda. devidamente 
qualificada, impetrou mandado de segurança contra eventual ato do Sr. 
SUPERINTENDENTE REGIONAL DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
INSS, quanto à exigência da contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração 
de seus dirigentes a título de "pro labore", trabalhadores autônomos e avulsos, na forma 
do art. 3º da Lei nº 7.787/89, por considerá-la inconstitucional, tendo em vista que tais 
verbas não se incluem na expressão "folha de salários", nos termos do art. 195 da 
Constituição Federal. 
Nas informações, a autoridade impetrada defendeu a constitucionalidade da contribuição, 
argumentando que o diploma legal não criou figura nova, limitando-se a majorar as 
alíquotas existentes. 
O   Ministério  Público   Federal  opinou   pela denegação de segurança, citando decisões 
desta Corte. 
O  MM.  Juiz  a quo   concedeu  a   segurança, confirmando a liminar, reportando-se à 
Argüição de Inconstitucionalidade na AMS nº 2.240-PE (90.05.06542-7), Rel. Juiz Lázaro 
Guimarães, DJU de 17.05.91, p. 10.977. Condenou a autoridade coatora à devolução das 
custas adiantadas pela impetrante. 
Sem interposição de recurso, os autos subiram em face do duplo grau de jurisdição. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A presente impetração volta-se contra a 
exigência da contribuição previdenciária, prevista no art. 3º, I, da Lei nº 7.787, de 30 de 
junho de 1989, nos seguintes termos: 
"Art. 3º - A contribuição das empresas em geral e das entidades ou órgãos a elas 
equiparados, destinada à Previdência Social, incidente sobre a folha de salários, será: 
I - de 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no 
decorrer do mês, aos segurados empregados, avulsos, autônomos e administradores." 
Argumenta que tal exação lesiona o art. 195 da Constituição Federal, que assim dispõe: 
"Art. 195 - A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e 
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 
I - dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro; 
II - dos trabalhadores; 
III - sobre a receita de concursos de prognósticos." 
O exame da norma constitucional não autoriza a distinção pretendida. Não pretendeu o 
constituinte restringir, mas ampliar o universo dos contribuintes da Previdência Social. Daí 
porque ao usar a expressão "folha de salários" dela não pretendeu excluir as 
remunerações pagas aos administradores e autônomos. Às vezes, a Constituição usa a 
espécie pelo gênero, como ocorria na Carta Magna revogada que, ao tratar da 
competência do Juiz Federal, referia-se a "crimes" em lugra de "infrações penais". 
Todavia pacificou-se o entendimento de que ali se incluíam também as "contravenções 
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penais". Aconteceu agora fato semelhante por uma razão muito simples. Na linguagem 
usual, a expressão dominante é "folha de salários", embora aí se incluam os dispêndios 
relativos não apenas ao trabalho subordinado como também ao trabalho autônomo e 
gerencial. 
A correta exegese do texto, procedida no parecer do eminente Procurador da República 
Dr. Eduardo Antônio Dantas Nobre, analisou adequadamente esse ponto, ao escrever: 
"A inteligência dos três incisos do art. 195, Constituição Federal, foi colocada sob o 
comando da cláusula "A seguridade social será financiada por toda a sociedade...", que, 
contemplando um universo indeterminado de destinatários, fere de morte qualquer 
interpretação restritiva da legislação infraconstitucional, eis que a tanto equivale os seus 
desdobramentos a rígidos conceitos manejados pelo direito obreiro. 
Ora, se a toda a sociedade, a teor de expressa previsão constitucional, foi imposto o ônus 
de arcar com o custeio da seguridade social, cabe ao intérprete desvendar o sentido e a 
extensão desse comando, sem se impressionar com as noções conceituais de salário, 
remuneração e contrato de trabalho, que produzem efeitos, tão-só, no restrito âmbito das 
relações laborais. 
Asserto em causa mostra que, excluir do âmbito de abrangência da expressão 'folha de 
salários' as remunerações auferidas pelos administradores e autônomos, implica em 
deixar essas categorias à margem do custeio da seguridade social, o que equivale, em 
derradeira análise, a negar a vontade da Constituição, na expressão roubada a 
KONRARD HESS (Cfr. A Força Normativa da Constituição, trad. Gilmar Ferreira Mendes, 
Rio Grande do Sul, 1990). 
E, para que não ocorra essa negativa, é necessário buscar o sentido da expressão 'folha 
de salários' para, ajustando-a à cabeça do artigo em que se encontra inserida e que lhe 
dirige a interpretação, torná-la abrangente de todas as parcelas pagas pela empresa 
àqueles que lhe prestam serviços na qualidade de autônomos, ou que têm haveres em 
decorrência de participação societária. (fls. 50/51)" 
Também não tem razão a impetrante quando argúi a inconstitucionalidade do dispositivo 
legal por entender que a exigência dependeria de lei complementar. Não se trata de 
instituição de contribuição nova, mas de mera majoração de alíquota que há muitos anos 
vem sendo cobrada pela Previdência Social. 
A questão vem sendo assim decidida em ambas as turmas deste Colegiado. 
Na AMS nº 2.791-CE, Rel Juiz Araken Mariz, à unanimidade, assim decidiu a eg. 2ª 
Turma: 
"EMENTA: - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. 
MAJORAÇÃO. 
- A seguridade social, segundo a Constituição de 1988, é financiada por toda a sociedade, 
não havendo respaldo para a exclusão do empregador e do trabalhador autônomo. 
- A contribuição previdenciária anteriormente amparada pela emenda constitucional 08/77 
teve abrigo na nova Carta, não se cogitando de nova contribuição. 
- A mudança de alíquota pela lei nº 7.787/89 tem amparo constitucional, respeitado o 
prazo carencial de 90 dias para a sua cobrança. 
- Apelação e remessa improvidas."  
(Cfr. AMS nº 2.791-CE, TRF, 5ª Reg. 2ª T., unânime, rel. Juiz Araken Mariz, in DJU, 
Seção II, 12.07.91, pág. 16.358) 
Nesta  Turma,  na  AMS  3.624-AL,   Rel.   Juiz Francisco Falcão, à unanimidade, foi 
proferido o seguinte julgamento: 
"EMENTA: TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. 
LEI Nº 7.787/89. PARCELA PAGA AOS ADMINISTRADORES E AUTÔNOMOS. 
ABRANGÊNCIA DA EXPRESSÃO "FOLHA DE SALÁRIOS". ART. 195, I, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
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- A expressão "folha de salários", no art. 195, I, do texto Constitucional, abrange não só os 
salários dos empregados, mas sim toda e qualquer quantia paga pela empresa aos seus 
prestadores de serviços, bem como as parcelas financeiras pagas aos seus 
administradores.  
- Apelação improvida. Decisão unânime." 
(DJU, 16.09.91) 
A mesma orientação fora anteriormente adotada pela eg. 2ª Turma na AMS nº 1.915-CE, 
Relator Juiz José Delgado, de cujo voto destaco a seguinte passagem: 
"O exame do art. 195, I, da CF, conduz ao entendimento de que as empresas contribuem 
para a Previdência Social sobre o "total da folha de salários", usando de seus recursos 
próprios. 
Não encontro consistência jurídica nas razões defendidas pelas empresas de que o 
vocábulo "salário" inserido no texto constitucional tenha o sentido que lhe empresta o 
Direito do Trabalho e que obrigado está o Direito Tributário a assim acolhê-lo, sem 
possibilidade de lhe dar qualquer outra conceituação. Fico com aqueles que, não obstante 
reconhecerem que o direito é uno, isso não quer significar que os seus vários ramos não 
possuam autonomia quanto ao objeto jurídico que pretendem regulamentar. Decorre daí 
que o Direito Público, ao se utilizar de determinados institutos de Direito Privado, poderá 
efetuar as adaptações conceituais que se tornarem necessárias a fim de que os objetivos 
pretendidos sejam alcançados. 
Com razão aqueles que, ao examinarem o tema em discussão, afirmaram que: 
"... Assim, a expressão "salário" utilizada no Direito Privado, quando transplantada para o 
Direito Tributário, sofre as devidas adaptações para atender aos fins fiscais, podendo o 
legislador ordinário elencar todas as formas pelas quais, economicamente, se terá 
presente o fato essencial e ensejador da cobrança do tributo, independentemente do 
nomem juris que se lhe empreste. 
Portanto, quando o constituinte elegeu como base de incidência da contribuição social a 
folha de salário, em relação aos empregadores, deixou para o campo da lei ordinária 
prever as formas pelas quais tal fenômeno econômico ocorra, sob pena de, assim não 
procedendo, favorecer a evasão fiscal e ferir os princípios da universalidade e isonomia 
da tributação." 
No mesmo sentido, decidiu recentemente o eg. TRF da 1ª Região: 
"CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. LEI Nº 7.787, DE 1989, ART. 3º, INCISO I. 
CONSTITUCIONALIDADE. 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. DISCIPLINAMENTO DE ALÍQUOTA E BASE DE CÁLCULO 
POR LEI ORDINÁRIA. "FOLHA DE SALÁRIOS". CONCEITO. 
- As contribuições sociais situam-se em título diverso dos tributos em nosso ordenamento 
constitucional, não se confundindo os hemisférios da fiscalidade e da parafiscalidade. 
- A Constituição Federal exige lei complementar para regular: (a) a definição do fato 
gerador, base de cálculo e contribuintes dos impostos discriminados ou nominados (art. 
146, inciso III, alínea a, (b) a instituição de novos impostos, não previstos na Constituição 
(art. 154, inciso I, e (c) a instituição de novas fontes de manutenção ou expansão da 
seguridade social (art. 195, § 4º). 
- Alteração de alíquota e base de cálculo de contribuição previdenciária é matéria a ser 
regulada por lei ordinária. 
- A expressão "folha de salários" da empresa, contida no texto constitucional (art. 195, 
inciso I), deve ser compreendida no sentido abrangente, concebendo-se como o seu 
trabalho para o empreendimento econômico: empregados, avulsos, autônomos e 
administradores. 
- O art. 59 do ADCT, que prevê prazos para o processo legislativo das leis relativas à 
seguridade social, encerra apenas princípio programático, cuja inobservância não invalida 
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a lei. 
- Apelação desprovida." 
"EMENTA:TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE 
SOCIAL. TRABALHADORES AVULSOS. AUTÔNOMOS E ADMINISTRADORES. FOLHA 
DE SALÁRIO. LEI Nº 7.787/89, ART. 3º. CONSTITUCIONALIDADE: 
I - O termo "salário" empregado na Constituição significa o pagamento como 
contraprestação ao trabalho a qualquer título. Inclui os serviços dos trabalhadores 
avulsos, autônomos e administradores. Assim, inócua a tese de que o art. 3º da Lei nº 
7.787/89 não é devido a tais trabalhadores, porquanto suas remunerações não compõem 
a folha de salário. Não há violação ao art. 191, I, da CF-88.  
II - O assunto em debate não exige normatização por lei complementar (arts. 146, III, a, 
154, I e 195, § 4º da CF). 
III - Apelação provida. Remessa desprovida." 
Houve evidente equívoco do ilustre sentenciante, ao referir-se à Argüição de 
Inconstitucionalidade na AMS nº 2.240-PE como fundamento da concessão da segurança. 
A matéria ali referida diz respeito ao FINSOCIAL e, em nenhum momento, cogitou-se da 
declaração de inconstitucionalidade do art. 3º, I, da Lei nº 7.787/89. 
Com  essas   considerações,  dou  provimento   à remessa para denegar a segurança, 
cassando a liminar, condenando a impetrante nas custas processuais. 
É o voto. 
 

Súmula nº 11 

Aplica-se ao reajuste de benefício previdenciário, em setembro de 1991, o 
percentual de 147,06%. 

REFERÊNCIAS 
Constituição Federal, arts 194 e 201, § 6º. 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 58. 

PRECEDENTES 
AC nº 14223 - SE (Primeira Turma) 
AC nº 17281 - SE (Primeira Turma) 
AC nº 19155 - AL (Segunda Turma) 
AC nº 19161 - AL (Segunda Turma) 
(Julg: 22/09/93, DJ em 14/10/93, pág: 43517) 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 14.223 - SE 
Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelada: IOLANDA VASCONCELOS REZENDE 
Advogados: DRS. JOSEFA JANETE O. RIBEIRO E OUTROS (APTE.) E  
CARLOS AYRES BRITTO E OUTROS (APDA.) 
 

EMENTA 
Previdenciário. Benefício de aposentado. Reajuste. Aplicação do índice de 147,06%. 
- Os critérios a serem definidos em lei não podem ser estipulados em valores mensais 
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inferiores ao do salário-mínimo, pois há que se assegurar a preservação do valor real dos 
benefícios. 
- Aplica-se, pois, o índice de 147,06% no reajuste dos benefícios no mês de setembro de 
1991. 
- Entendimento firmado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal 
Federal. 
- 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. 
Custas, como de lei. 
Recife, 03 de setembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO  - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Cuida-se de apelação do Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS, contra decisão que determinou a aplicação do percentual de 
147,06% no reajustamento do benefício de aposentado a partir de 01.09.91. 
Argumenta o apelante que a atualização dos proventos dos aposentados, na forma 
prevista no art. 58 do ADCT, somente vigorou até a implantação dos planos de custeio e 
de benefícios da Previdência Social, instituídos pelas Leis nºs 8.212 e 8.213, de 24.07.91. 
Requer a reforma da decisão atacada, por entender que não existe nenhuma lei impondo 
que o percentual de aumento do salário mínimo seja também aplicado aos benefícios 
pagos pelo Instituto. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): A matéria não requer maiores divagações, 
eis que cristalizada pelos Tribunais Superiores, inclusive pela excelsa Corte, que 
reconheceu o direito ao reajuste de 147,06% aos aposentados a partir de 1º de setembro 
de 1991. 
Aliás, quando no exercício da Presidência deste Tribunal, deparamo-nos com várias 
demandas que envolviam a matéria relativa ao reajuste dos proventos de aposentadoria. 
Na suspensão de segurança nº 290 SE, quando o INSS pretendeu suspender a execução 
de liminar concedida em mandado de segurança, proferimos a seguinte decisão: 
"3. Em primeiro lugar, tem-se que a Constituição Federal estabelece: 
"Art. 201 
Parágrafo 2º. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em 
caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei. 
Parágrafo 5º. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento 
do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo." 
4. A norma fundamental, nesse dispositivo, diz que é assegurado o reajustamento dos 
benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real. A interpretação da 
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parte final do dispositivo, a dizer "conforme critérios definidos em lei" não pode anular tal 
norma. É válido qualquer critério definido em lei, desde que sua aplicação preserve, em 
caráter permanente, o valor real do benefício. 
5. Desse modo, os critérios a serem definidos em Lei não podem ser estipulados em 
valores mensais inferiores ao do salário-mínimo, posto que os reajustamentos deste, 
desde a sua instituição, como tem sido fartamente demonstrado, sequer lograram 
preservar de fato o seu valor real. Em consequência, as leis nº 8.212 e 8.213 não 
poderiam ter estabelecido critério de reajuste que não assegurasse a preservação do 
valor real dos benefícios, sem ferir a disposição constitucional supramencionada. 
6. O argumento de que a Lei nº 8.222/91 vedou a vinculação do salário mínimo para 
qualquer fim, não subsiste ao exame daquele dispositivo legal, onde reside ressalva que o 
invalida inteiramente, a dizer: 
"art. 12. É vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, ressalvados os 
valores mínimos dos benefícios de prestação continuada da previdência social." 
O egrégio Superior Tribunal de Justiça, igualmente, já vinha assentando o seu 
posicionamento nessa mesma linha de raciocínio: 
"Mandado de Segurança. Aposentadoria previdenciária. Reajuste de 147,06%. Decorre da 
Lei nº 8.222, de 05.09.91 tal reajuste, como se lê nos arts. 19 e 20, que estabelece: "19. 
Os valores expressos em cruzeiros nas Leis nºs. 8.212 e 8.213, de julho de 1991, serão 
reajustados, para a competência de setembro de 1991, em 147,06% (cento e quarenta e 
sete inteiros e seis centésimos por cento). 20. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de setembro de 1991." 
Segurança concedida. 
(MS nº 1.320 - Reg. nº 91.0021270-9 - Distrito Federal - Relator originário: Min. Antônio de 
Pádua Ribeiro - Relator para o Acórdão: Min. José de Jesus Filho - Publicado no DJU de 
01.06.92, Seção I, pág. 8018). 
Em seu voto, o Ministro Antônio de Pádua Ribeiro assim esclarece: 
"Não acolho o argumento, aduzido com apoio no art. 58 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, no sentido de que o critério de atualização pela variação do 
salário mínimo deveria ocorrer até a implantação do plano de custeio e benefícios, o que 
só se teria verificado com a edição dos Decs. nºs. 356 e 357, de 07.12.91 (Diário Oficial 
da União de 09.12.91). Assim procedo porque, em termos de atualização das 
contribuições e dos benefícios, as leis regulamentadas entraram em vigor na data de sua 
publicação, segundo se depreende dos seus termos (Lei n 8.212, de 1991, art. 104; Lei nº 
8.213, de 1991, art. 155). Se assim não fosse, não teria incidido a Lei nº 8.222, de 
05.09.91, que fixou o valor do salário mínimo para setembro, no tocante aos valores dos 
benefícios pagos pela Previdência Social. A sua aplicação ocorreu por força do art. 41, 
inc. II, da Lei nº 8.213, de 24.07.91, ou seja, da Lei que dispôs sobre os Planos de 
Benefícios. Por isso mesmo é que, quanto à matéria deduzida nestes autos, a 
implantação do plano de custeio e benefícios não estava a depender de qualquer 
regulamento, mas apenas da superveniência de lei, alterando o valor do salário mínimo. 
Ademais, diz o art. 58, parágrafo único, do ADCT, antes referido, que "aprovado pelo 
Congresso Nacional, os planos serão implantados progressivamente nos dezoito meses 
seguintes". O texto das leis que aprovaram os aludidos planos não condicionou a sua 
vigência à publicação dos respectivos regulamentos (Ver arts. 102 e 103 da Lei nº 8.212, 
de 1991;  e arts. 154 e 155 da Lei nº 8.213, de 1991). Resulta, por isso, claro que o 
legislador ordinário, à vista do citado dispositivo constitucional, admitiu expressamente 
que a implantação progressiva dos mencionados planos poderia acontecer, como no caso 
ocorreu, antes mesmo da publicação daqueles regulamentos." 
Ainda do egrégio Superior Tribunal de Justiça temos: 
"Previdenciário - Reajuste de benefício - Proporção ao salário mínimo - Preliminar de 
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ilegitimidade passiva. 
Os atos impugnados são atos do Senhor Ministro do Trabalho e da Previdência Social, 
portanto, rejeita-se a preliminar. 
Os planos de custeio e benefícios só foram implantados a partir de 09.12.91; até esta data 
prevaleceu o critério estabelecido pelo art. 58 do ADCT. 
O salário de contribuição é reajustado na mesma época e com os mesmos índices do 
reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. 
Reajustados os salários de contribuição em 147,06% para a competência de setembro de 
1991, tal índice tem, forçosamente, de ser aplicado no reajuste dos benefícios, do mesmo 
mês e ano. 
Não se justifica o reajustamento das contribuições e só de alguns benefícios com o índice 
147,06% e os demais com 54,60%. Este aumento diferenciado viola os mandamentos 
constitucionais e os arts. 28, § 5º, da Lei 8.212/91 e art. 134, da Lei 8.213/91. 
Segurança concedida para determinar o reajustamento de 147,06% dos proventos de 
aposentadoria dos aposentados representados pelo Sindicato de Trabalhadores nas 
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São Paulo." 
(MS 1.233 - DF, Relator Ministro Garcia Vieira, DJU 17.02.92, Seção I, pág. 1353/1354). 
"Previdência Social. Aposentadoria. Redução de benefício. Inconstitucionalidade. 
Reajuste de 147,06%. Direito adquirido. 
A discriminação concretizada nos índices e critérios adotados é injusta, porque reduz o 
valor dos benefícios de aposentadoria, e ilegal, porque contraria o art. 201, § 2º, da 
Constituição Federal, que determina a preservação, em caráter permanente, do valor real 
dos benefícios. 
Segurança concedida." 
(MS nº 1270 - DF - Relator Ministro Américo Luz - DJU 17.02.92, Seção I, pág. 1354).  
Ressalte-se que a seguridade social é financiada por toda sociedade de forma direta e 
indireta (art. 195 da Constituição Federal) e os recursos são provenientes não só dos 
orçamentos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, como também das 
contribuições sociais previstas nos incisos I a III do referido artigo. 
Não se pode, assim, falar em dificuldades de pagamento, face à existência de recursos 
constitucionalmente previstos. A carência de recursos, no caso, certamente decorre do 
fato de haver o legislador contrariado a Constituição Federal, atribuindo ao Tesouro 
Nacional contribuições que na verdade pertencem à seguridade social (Lei nº 8.212, de 
24.07.1991, art. 33). 
Igualmente, tem-se que o aumento do salário mínimo implica automático aumento das 
contribuições sobre as folhas de salários em favor da Previdência Social. 
Voto, portanto, no sentido de conhecer a apelação, mas para negar-lhe provimento. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 17.281 - SE 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: JOSÉ VIEIRA DANTAS 
Advogados: DRS.  MARIA CÂNDIDA DE MELO SOUZA LIMA E OUTROS (APTE.) E  
RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGÃO E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Previdenciário. Mandado de Segurança. Reajuste de 147,06%. Súmula 271 do STF. 
- O reajustamento outorgado pela Portaria nº 3.485/91, emitida pelo MTPS, atenta contra 
o direito do segurado da Previdência Social à preservação, em caráter permanente, do 
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valor real do benefício de prestação continuada. Feriu, portanto, não somente o disposto 
nos arts. 201, § 2º, da CF e 58 do ADCT, mas também os arts. 28, § 5º, da Lei 8.212/91 e 
41 da Lei 8.213/91. 
- Direito reconhecido pela Portaria nº 302 do Governo Federal. 
- Aplica-se o teor da Súmula 271 do STF. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes 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, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife,  16   de   dezembro   de   1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Apelação cível interposta pelo INSS - Instituto 
Nacional do Seguro Social, de sentença que julgou procedente o pedido formulado por 
José Vieira Dantas. Este pleiteava reajuste de benefício previdenciário em conformidade 
com a alteração do salário mínimo, a partir de setembro de 1991, num percentual 
equivalente a 147,06%. 
Nas razões de fls.30/33, a autarquia, ora apelante, defende a sistemática de atualização 
dos benefícios previdenciários por ela adotada. Fundamentando-se no art. 58 do ADCT, 
assevera que só poderia aplicar-se, à evidência, o critério de reajuste em observância ao 
salário mínimo, até a implantação dos planos de custeio e benefícios da Previdência 
Social, editados em 24.07.91. 
Insurge-se contra o índice de reajuste no percentual de 147,06%, argüindo-lhe a 
inconstitucionalidade por infringir frontalmente preceitos da nova Carta Magna. Mais 
precisamente, os arts. 7º, IV, e 58, este do ADCT. Invoca, ainda, em seu favor, 
pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal, os de suspensão de seguranças 
concedidas. 
Sem contra-razões. 
Relatei. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Consiste essencialmente a questão 
em discutir o reajuste de benefício previdenciário, no percentual equivalente a 147,06%, 
quando se aplicou o critério estabelecido pelo art. 58, caput, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, de teor: 
"Os benefícios de prestação continuada, mantidos pela previdência social na data da 
promulgação da Constituição, terão seus valores revistos, a fim de que seja restabelecido 
o poder aquisitivo, expresso em número de salários mínimos, que tinham na data de sua 
concessão, obedecendo-se a esse critério de atualização até a implantação do plano de 
custeio e benefícios referidos no artigo seguinte". 
O reajustamento outorgado pela Portaria nº 3.485/91, emitida pelo MTPS, atenta contra o 
direito do segurado da Previdência Social à preservação em caráter permanente, do valor 
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real do benefício de prestação continuada. Feriu, portanto, não somente os arts. 201, § 2º, 
da CF e 58 do ADCT, mas também os arts. 28, § 5º, da Lei 8.212/91 e 41, I, da Lei 
8.213/91. 
Leia-se o art. 19 da Lei 8.222/91: 
"Os valores expressos em cruzeiros nas Leis nºs 8.212 e 8.213, de 1991, serão 
reajustados, para a competência de setembro de 1991, em 147,06% (cento e quarenta e 
sete inteiros e seis centésimos por cento)". 
Verifica-se adotar a Previdência Social dois pesos e duas medidas no tratamento aos 
segurados. Se deles exige contribuições, como a de 147,06%, levando rigorosamente em 
conta as alterações do salário mínimo, jamais poderia deixar de proceder da mesma 
forma ao pagar os benefícios pecuniários. Eis gritante e inaceitável incoerência, notada 
pelo ilustre Min. GARCIA VIEIRA, ao julgar, no eg. STJ, o MS nº 1.233 - DF. 
"... o certo é que, havendo o reajustamento de um deles, o outro deve também ser 
reajustado, na mesma época e com o mesmo índice. Só assim será assegurado o valor 
real do benefício e garantida a fonte de custeio. Se o Instituto recebe as suas 
contribuições, devidamente reajustadas com índice correspondente à variação do salário 
mínimo, e se reajustou o salário-contribuição com o índice de 147,06% para a 
competência de setembro de 1991 (Lei nº 8.222/91, artigo 19), este índice tem 
forçosamente de ser aplicado também no reajuste dos benefícios, do mesmo mês e ano". 
Reiterados se mostram os pronunciamentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça 
sobre fazerem jus os segurados do INSS ao reajuste de benefícios no percentual 
reclamado de 147,06%: 
"PREVIDENCIÁRIO - REAJUSTE DE BENEFÍCIOS - PROPORÇÃO AO SALÁRIO 
MÍNIMO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. 
Os atos impugnados são atos do Senhor Ministro do Trabalho e da Previdência Social, 
portanto rejeita-se a preliminar. 
Os planos de custeio e benefícios só foram implantados a partir de 09.12.91; até esta data 
prevaleceu o critério estabelecido pelo art. 58 do ADCT. 
O salário de contribuição é reajustado na mesma época e com os mesmos índices do 
reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. 
Reajustados os salários de contribuição em 147,06% para a competência de setembro de 
1991, tal índice tem, forçosamente, de ser aplicado no reajuste dos benefícios do mesmo 
mês e ano. 
Não se justifica o reajustamento das contribuições e só de alguns benefícios com índice 
de 147,06% e os demais com 54,60%. Este aumento diferenciado viola os mandamentos 
constitucionais e os arts. 28, § 5º, da Lei 8.212/91 e art. 134 da Lei 8.213/91. 
Segurança concedida para determinar o reajustamento de 147,06% dos proventos de 
aposentadoria dos aposentados representados pelo Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São Paulo". (AMS 8.422-AL). 
(MS 1.233-DF, Rel. Min. GARCIA VIEIRA, dec. por maioria da 1ª seção do STJ, em 
17.12.91, publ. no DJ. 17.02.92, pág. 1353). 
"PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO. 
INCONSTITUCIONALIDADE. REAJUSTE DE 147,06%. DIREITO ADQUIRIDO. 
A discriminação concretizada nos índices e critérios adotados é injusta, porque reduz o 
valor dos benefícios de aposentadoria, ilegal, porque contraria o art. 201, § 2º, da 
Constituição Federal, que determina a preservação, em caráter permanente, do valor real 
dos benefícios. 
Segurança concedida" 
(MS 1.270-DF, Rel. Min. AMÉRICO LUZ, dec. por maioria da 1ª Seção do STJ, em 
17.12.91, publ. no DJ em 17.02.92, pág. 1354). 
O ilustre Juiz Ridalvo Costa teve oportunidade de prestigiar tal orientação jurisprudencial, 
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em aresto relatado nesta Primeira Turma. 
"MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE 147,06%. 
SENTENÇA. EFEITOS. SÚMULA 271 DO STF. 
Os planos de custeio e de benefícios previdenciários só foram implantados a partir de 
09.12.91. Até então, deve ser aplicada, quanto ao critério de reajuste dos benefícios, a 
regra inserta no art. 58 do ADCT. Todavia, não foi o que ocorreu. Pela Lei nº 8.222, de 
setembro de 1991, o salário mínimo passou de CR$ 17.000,00 para CR$ 42.000,00 
mensais, sofrendo uma majoração de 147,06%. A portaria nº 3.486, de 16/09/91, do 
MTPS, reajustou, no mesmo percentual, o valor do salário de contribuição do segurado. 
No entanto, através da Portaria nº 3.485, da mesma data, os benefícios de valor superior 
ao salário mínimo incorporaram ao seu valor apenas um percentual de 54,60%, violando, 
portanto, não só o disposto nos arts. 201, da CF e 58 do ADCT, como os arts. 28, § 5º, da 
Lei 8.212/91 e 134 da Lei nº 8.213/91". (AC nº 8.422-AL, DJU de 14.08.92, pág. 24.110) 
Irrelevantes maiores considerações, porquanto o próprio SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL, ao não conhecer da questão, fez prevalecer a compreensão do STJ. Aliás, até 
o Governo Federal admitiu o direito ao mencionado reajuste, retroativo a primeiro de 
setembro de 1991, ao emitir a Portaria nº 302, de 20.07.92. 
Nego, pois, provimento à apelação. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 19.155 - AL 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelantes: NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS  E JOSÉ FRANCISCO 
COSTA E OUTROS 
Apelados:  OS MESMOS 
Advogados: DRS.  SOLANGE  DE  MELO  MARROQUIM  E  OUTROS  E  (APTE.) 
AUZENEIDE MARIA DA SILVA WALLRAF (APDO.) 
 

EMENTA 
Previdenciário. Direito do aposentado de obter reajuste de benefício, em setembro de 
1991, no percentual de 147%, idêntico ao da elevação do salário mínimo. Precedentes. 
Gratificação natalina dos aposentados. Aplicação imediata da regra do parágrafo 6º do 
art. 201, CF. Inexistência de direito do aposentado da Previdência Social ao IPC de março 
de 1990, de 84,32, pois os benefícios, à época, estavam vinculados à variação do salário 
mínimo. Apelações improvidas.  
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento às apelações, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 15 de dezembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRÚCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES  - Relator 
 

RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se o INSS contra sentença que 
determinou o pagamento do reajuste de 147% do benefício previdenciário da apelada, a 
partir de setembro de 1992 e da gratificação natalina relativa aos anos de 1989 e 1990. 
Alega, em resumo, que não é devido tal reajuste.  
Os autores também apelaram da parte da sentença que denegou o pedido de aplicação 
do índice de 84,32% referente ao IPC de março de 1990.  
Vieram os autos, tocando-me a distribuição. Dispensei revisão, por se tratar de matéria 
predominantemente de direito. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Sobre o reajuste de 147%, em  
setembro de 1991,  já se pronunciaram o eg. Supremo Tribunal Federal, o eg. Superior 
Tribunal de Justiça e este Tribunal, reconhecendo o direito aos beneficiários da 
Previdência Social, com variação idêntica ao do salário mínimo, até a regulamentação da 
Lei  de Custeio e Benefícios.  
Reporto-me ao que afirmei ao julgar o AG  1862-AL: 
"Em princípio, a ação cautelar não tem caráter satisfativo, até porque é da sua natureza o 
escopo de assegurar o resultado útil de um outro processo (Calmon, 1984). É o eminente 
processualista quem admite, entretanto, a excepcional antecipação da tutela jurisdicional, 
advertindo: 
"Indaga-se, entretanto, como fazer , se para resguardar o resultado útil do processo outro 
expediente inexiste fora da antecipação da própria tutela, ainda que em caráter 
provisório? Nessas circunstâncias, responde-se, a antecipação (liminar) é a própria 
cautela, identificando-se ambas. E, assim, a antecipação estaria autorizada, por força de 
sua função cautelar. Realmente, se em alguma situação concreta se configurar tal 
inelutabilidade, temos que a necessidade da cautela se sobrepõe e a antecipação da 
tutela se justifica" 
No caso sob exame, impõe-se a liminar, porque o benefício previdenciário tem finalidade 
nitidamente alimentar. O processo inflacionário acelerado retira rapidamente o poder 
aquisitivo dos valores das prestações continuadas. Se não houver a correção na forma da 
lei, o beneficiário vê diluir-se a vantagem destinada à sua subsistência. Por isso, 
prevenindo-se a ocorrência de lesão grave, justifica-se a proteção do requerente-
agravado até o deslinde da ação principal.  
Considero razoável a fundamentação da liminar. 
José Afonso da Silva inclui as prestações de Previdência Social entre os direitos sociais 
relativos ao trabalhador, assinalando que eles estão relacionados a prestações 
específicas (cf. "Curso de Direito Constitucional, São Paulo, 1988, pags. 525 e 538). 
Dessa relação é que decorre o equilíbrio entre os benefícios e as fontes de custeio. Estas, 
como vistas, foram elevadas na mesma proporção do salário mínimo, ou seja, em 147%, 
pela Previdência Social, sendo válida a fundamentação da decisão recorrida no sentido 
da correlação entre tais reajustes. 
A irredutibilidade do valor dos benefícios, prevista no parágrafo único do art. 194, CF, não 
poderia ser interpretada como dizendo respeito ao valor nominal, primeiro por se tratar de 
direito social, que deve receber interpretação ampliativa, e, mais ainda, porque há outro 
dispositivo na Constituição determinando:  
"Art.202 -   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 
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condições..." 
É verdade que o parágrafo 5º do art. 195 refere-se à obrigatoriedade da previsão da fonte 
de custeio, para elevação de benefício ou serviço da seguridade  social , mas aqui não se 
trata de elevação, mas de simples reajuste, visando adequar a expressão monetária da 
prestação ao fenômeno inflacionário. Já é pacífico o entendimento de que a atualização 
monetária não aumenta qualquer valor, apenas o corrige. 
Ademais, note-se que as contribuições previdenciárias (fontes de custeio) foram 
reajustadas em 147%, daí a aplicabilidade do mesmo índice de atualização para os 
benefícios.  
Há, finalmente, que levar em conta a norma do art. 58, ADCT:  
"Os benefícios de  prestação  continuada,  mantidos  pela Previdência Social  na data da  
promulgação  da  Constituição,  terão seus valores revistos, a  fim  de  que  seja  
restabelecido  o  poder aquisitivo, expresso em número de salários  mínimos,  que  tinham  
na data de sua concessão, obedecendo-se a esse critério  de  atualização até a 
implantação do plano  de  custeio  e  benefícios  referidos  no artigo seguinte". 
Não teria sentido que, num certo momento, se ajustassem os benefícios ao valor que 
expressavam quando da sua concessão,  em cumprimento ao dispositivo constitucional 
transitório, para, logo após, por meio de uma simples portaria, torná-los defazados. 
A moderna teoria constitucional incorpora o princípio de que os benefícios conquistados 
em função de direitos sociais reconhecidos não podem ser excluídos nem reduzidos. Eis, 
a propósito, a lição de Gomes Canotilho: 
"Com base nestes pressupostos, alude a doutrina a direitos derivados a prestações 
(derivative Teilhaberecthe) traduzidos no direito dos cidadãos a uma participação igual 
nas prestações estaduais segundo a medida das capacidades existentes... Neste sentido 
se fala também de cláusulas de proibição de evolução reacionária ou de retrocesso 
social(ex. consagradas legalmente as prestações de assistência social, o legislador não 
pode eliminá-las posteriormente 'retornando sobre os seus passos'..." (in "Direito 
Constitucional", Coimbra, 1991, pag. 553) 
Essa, de há muito, é a interpretação da cláusula de não restrição contida na Emenda IX 
da Constituição dos Estados Unidos da América do Norte, verbis: 
"A enumeração de certos direitos na Constituição não será interpretada de modo a negar-
se ou restringir-se outros retidos pelo povo". 
De nada adiantaria a Constituição Brasileira ampliar o sistema previdenciário para, em 
seguida, a Administração Pública restringir a substância dos direitos ali previstos. 
A matéria já recebeu interpretação do eg. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o 
Mandado de Segurança nº 1.270-DF. Extraio do voto do eminente Relator, Ministro 
Américo Luz, trecho que sintetiza a melhor solução do problema do retardamento na 
previsão regulamentar do indexador do reajustamento dos benefícios previdenciários:   
"A discriminação concretizada nos índices e critérios adotados é injusta, porque reduz o 
valor dos benefícios de inúmeros aposentados, e ilegal, porque fere dispositivo cogente 
da Lei Magna (CF, art. 201, parágrafo 2º). Esta assegura que os critérios definidos em lei 
devam preservar o valor real dos benefícios... Como se observa, não se trata de discutir 
se houve, ou não, regulamentação das leis de custeio e de benefícios, matéria, a nosso 
ver, de menor importância para o deslinde do problema. O que existe, mesmo, é 
inconstitucionalidade e ilegalidade flagrante da redução feita pelo INSS". 
Ajusta-se, portanto, a decisão impugnada ao precedente da Corte Superior encarregada 
da melhor  e uniforme aplicação  da lei federal.  
Esta ação demonstra, com inteireza, a ilogicidade, porque não dizer, o absurdo, de se 
acolher o pedido cumulativo de aplicação aos benefícios previdenciários do percentual de 
84,32% relativo ao mês de março de 1992. É que, como visto, e defendido pelos autores, 
tais prestações estavam, à época,  vinculadas à variação do salário mínimo, e não à do 
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IPC. 
Deferir-se, cumulativamente, o reajuste com base no salário mínimo e no IPC é permitir o 
enriquecimento sem causa dos beneficiários da Previdência, em detrimento da 
estabilidade do sistema previdenciário.  
No que toca à gratificação natalina, é pacífico, nesta Turma, o entendimento de que a 
regra do parágrafo 6º do art. 201, CF, é auto-aplicável.  
Por essas razões, nego provimento a ambas as  apelações. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 19.161 - AL 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelantes: HILTON TEIXEIRA DA SILVA E OUTRO           
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS       
Advogados: DRS. AUZENEIDE  MARIA DA  SILVA  WALLRAF (APTE.) E  
SOLANGE DE MELO MARROQUIM E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Previdenciário. Direito do aposentado de obter reajuste de benefício, em setembro de 
1991, no percentual de 147%, idêntico ao da elevação do salário mínimo. Aplicação desse 
indexador até a regulamentação da Lei de Custeio e Benefícios. Precedentes. Apelo 
parcialmente provido.  
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 15 de dezembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRÚCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES  - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurgem-se os apelantes contra sentença que 
julgou improcedente pedido de reajuste de benefício previdenciário na mesma variação do 
salário mínimo, a partir de setembro de 1992. Alega, em resumo, que as prestações da 
Previdência Social são irredutíveis, segundo a Constituição Federal. 
A apelada não apresentou contra-razões.  
Vieram os autos, tocando-me a distribuição.  
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Sobre a matéria já se pronunciaram o 
eg. Supremo Tribunal Federal, o eg. Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal, 
reconhecendo o direito aos beneficiários da Previdência Social do reajuste de 147%, em 
setembro de 1991, com variação idêntica ao do salário mínimo, até a regulamentação da 
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Lei  de Custeio e Benefícios.  
Reporto-me ao que afirmei ao julgar o AG  1862-AL: 
"Em princípio, a a ação cautelar não tem caráter satisfativo, até porque é da sua natureza 
o escopo de assegurar o resultado útil de um outro processo (Calmon, 1984). É o 
eminente processualista quem admite, entretanto, a excepcional antecipação da tutela 
jurisdicional, advertindo: 
"Indaga-se, entretanto, como fazer , se para resguardar o resultado útil do processo outro 
expediente inexiste fora da antecipação da própria tutela, ainda que em caráter 
provisório? Nessas circunstâncias, responde-se, a antecipação (liminar) é a própria 
cautela, identificando-se ambas. E assim, a antecipação estaria autorizada, por força de 
sua função cautelar. Realmente, se em alguma situação concreta se configurar tal 
inelutabilidade, temos que a necessidade da cautela se sobrepõe e a antecipação da 
tutela se justifica" 
No caso sob exame, impõe-se a liminar, porque o benefício previdenciário tem finalidade 
nitidamente alimentar. O processo inflacionário acelerado retira rapidamente o poder 
aquisitivo dos valores das prestações continuadas. Se não houver a correção na forma da 
lei, o beneficiário vê diluir-se a vantagem destinada à sua subsistência. Por isso, 
prevenindo-se a ocorrência de lesão grave, justifica-se a proteção do requerente-
agravado até o deslinde da ação principal.  
Considero razoável a fundamentação da liminar. 
José Afonso da Silva inclui as prestações de Previdência Social entre os direitos sociais 
relativos ao trabalhador, assinalando que eles estão relacionados a prestações 
específicas (cf. "Curso de Direito Constitucional", São Paulo, 1988, pags. 525 e 538). 
Dessa relação é que decorre o equilíbrio entre os benefícios e as fontes de custeio. Estas, 
como vistas, foram elevadas na mesma proporção do salário mínimo, ou seja, em 147%, 
pela Previdência Social, sendo válida a fundamentação da decisão recorrida no sentido 
da correlação entre tais reajustes. 
A irredutibilidade do valor dos benefícios, prevista no parágrafo único do art. 194, CF, não 
poderia ser interpretada como dizendo respeito ao valor nominal, primeiro por se tratar de 
direito social, que deve receber interpretação ampliativa, e, mais ainda, porque há outro 
dispositivo na Constituição determinando:  
"Art.202 - 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..." 
É verdade que o parágrafo 5º do art. 195 refere-se à obrigatoriedade da previsão da fonte 
de custeio, para elevação de benefício ou serviço da seguridade  social , mas aqui não se 
trata de elevação, mas de simples reajuste, visando adequar a expressão monetária da 
prestação ao fenômeno inflacionário. Já é pacífico o entendimento de que a atualização 
monetária nåo aumenta qualquer valor, apenas o corrige. 
Ademais, note-se que as contribuições previdenciárias (fontes de custeio) foram 
reajustadas em 147%, daí a aplicabilidade do mesmo índice de atualização para os 
benefícios.  
Há, finalmente, que levar em conta a norma do art. 58, ADCT:  
"Os benefícios de  prestação  continuada,  mantidos  pela Previdência Social  na data da  
promulgação  da  Constituição,  terão seus valores revistos, a  fim  de  que  seja  
restabelecido  o  poder aquisitivo, expresso em número de salários  mínimos,  que  tinham  
na data de sua concessão, obedecendo-se a esse critério  de  atualização até a 
implantação do plano  de  custeio  e  benefícios  referidos  no artigo seguinte". 
Não teria sentido que, num certo momento,  ajustassem os benefícios ao valor que 
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expressavam quando da sua concessão, em cumprimento ao dispositivo constitucional 
transitório, para, logo após, por meio de uma simples portaria, torná-los defazados. 
A moderna teoria constitucional incorpora o princípio de que os benefícios conquistados 
em função de direitos sociais reconhecidos não podem ser excluídos nem reduzidos. Eis, 
a propósito, a lição de Gomes Canotilho: 
"Com base nestes pressupostos, alude a doutrina a direitos derivados a prestações 
(derivative Teilhaberecthe) traduzidos no direito dos cidadãos a uma participação igual 
nas prestações estaduais segundo a medida das capacidades existentes... Neste sentido 
se fala também de cláusulas de proibição de evolução reacionária ou de retrocesso 
social(ex. consagradas legalmente as prestações de assistência social, o legislador não 
pode eliminá-las posteriormente, 'retornando sobre os seus passos'..." 
(in "Direito Constitucional", Coimbra, 1991, pág. 553) 
Essa, de há muito, é a interpretação da cláusula de não restrição contida na Emenda IX 
da Constituição dos Estados Unidos da América do Norte, verbis: 
"A enumeração de certos direitos na Constituição não será interpretada de modo a negar-
se ou restringir-se outros retidos pelo povo". 
De nada adiantaria a Constituição brasileira ampliar o sistema previdenciário para, em 
seguida, a Administração Pública restringir a substância dos direitos ali previstos. 
A matéria já recebeu interpretação do eg. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o 
Mandado de Segurança nº 1.270-DF. Extraio do voto do eminente Relator, Ministro 
Américo Luz, trecho que sintetiza a melhor solução do problema do retardamento na 
previsão regulamentar do indexador do reajustamento dos benefícios previdenciários:   
"A discriminação concretizada nos índices e critérios adotados é injusta, porque reduz o 
valor dos benefícios de inúmeros aposentados, e ilegal, porque fere dispositivo cogente 
da Lei Magna (CF, art. 201, parágrafo 2º). Esta assegura que os critérios definidos em lei 
devam preservar o valor real dos benefícios... Como se observa, não se trata de discutir 
se houve, ou não, regulamentação das leis de custeio e de benefícios, matéria, a nosso 
ver, de menor importância para o deslinde do problema. O que existe, mesmo, é 
inconstitucionalidade e ilegalidade flagrante da redução feita pelo INSS." 
Ajusta-se, portanto, a decisão impugnada ao precedente da Corte Superior encarregada 
da melhor  e uniforme aplicação  da lei federal.  
Os autores pretendem ainda manter, para o futuro, a equivalência do benefício em 
salários mínimos, o que não lhes é assegurado, mas tão-somente a irredutibilidade, de 
acordo com indexador previsto na lei de custeio e benefícios.  
Por essas razões, dou parcial provimento à apelação  para julgar procedente, em parte, a 
demanda, condenando a autarquia ré ao pagamento das diferenças decorrentes da 
incidência do índice de 147% sobre os benefícios, em setembro de 1991, e à imediata 
implantação dos valores devidamente recalculados. 
 

Súmula nº 12 

É inconstitucional o empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei nº 
2.288/86. Legitimidade passiva da União para a causa. 

REFERÊNCIAS 
Constituição Federal de 1967 (Emenda 1/1969), arts. 18, § 3º; art.  21, § 2º; art. 57 

PRECEDENTES 
Tribunal Federal de Recursos, AMS 116.582 - SP 
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AC 18195 - PE (Segunda Turma) 
AC 27765 - CE (Primeira Turma) 
(Julg: 22/09/93, DJ em 14/10/93, pág: 43517) 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 18.195 - PE 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: FAZENDA NACIONAL    
Apelados:  MARCOS ANTÔNIO RAMALHO RAMOS E OUTROS  
Advogados: DRS. ALVINHO PATRIOTA E OUTROS (APDOS.) 
 

EMENTA 
Tributário. Empréstimo compulsório-veículo. Legitimidade passiva da União para a causa. 
Inconstitucionalidade declarada pelo antigo Tribunal Federal de Recursos na AMS 
116582. Juros a partir do trânsito em julgado. Redução dos honorários advocatícios. 
Apelação e remessa parcialmente providas. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
parcial provimento à apelação e à remessa oficial tida como interposta, nos termos do 
voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 01 de dezembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRÚCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES  - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Trata-se de ação de repetição de indébito 
contra a União Federal, relativa a recolhimento de empréstimo compulsório decorrente da 
aquisição de veículo. 
A sentença recorrida julgou procedente a demanda, daí o  apelo da Fazenda Nacional, 
alegando a validade da exigência questionada e postulando, alternativamente,  a redução 
da verba honorária. 
Os apelados apresentaram contra-razões, pela confirmação da sentença. Vieram os 
autos, tocando-me a distribuição. Dispensei revisão por ser a matéria predominantemente 
de direito  (art. 30,IX,RITRF/5ª). 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O Fundo Nacional de 
Desenvolvimento, que não se sabe ao certo se chegou ou não a constituir-se, tem o 
objetivo de fornecer os recursos recolhidos ao Tesouro Nacional e pagos com quotas do 
FND. 
Quem arrecadou o empréstimo compulsório foi a União e a ela se tem que dirigir a 
pretensão à repetição do indébito. 
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Quanto ao mérito, o  Plenário do extinto Tribunal Federal de Recursos já havia 
pronunciado a inconstitucionalidade do empréstimo compulsório instituido pelo Decreto 
Lei nº 2.288/86, ao julgar a AMS 116.582-SP. Esta Turma vem seguindo tal orientação em 
sucessivos julgados. 
Desnaturado o empréstimo compulsório pela forma de pagamento - títulos, e não dinheiro, 
corresponde a um imposto, que não poderia ser cobrado no mesmo ano da sua 
instituição. Não poderia, também, ter a circulação de mercadoria como fato gerador, dada 
a coincidência com o ICM. 
Manifesta a ilegalidade da cobrança, verifica-se o indébito ( art. 165, CTN) , ensejando a 
repetição. 
A sentença recorrida ajusta-se a esse entendimento. Os honorários devem ser fixados, 
moderadamente, em 5%. 
Os juros incidem somente após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 167, 
parágrafo único, CTN. 
Por essas razões, dou parcial provimento à apelação e  à remessa de ofício, tida como 
interposta, apenas para reduzir a verba honorária a 5% do valor da condenação.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 27.765 - CE 
Relator:    O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante:    FAZENDA NACIONAL 
Apelado:    ANTÔNIO DA SILVA PEREIRA 
Advogado:    DR. ERNANDES NEPOMUCENO DE OLIVEIRA (APDO.) 
 

EMENTA 
Empréstimo compulsório sobre veículos automotores. Decreto-Lei nº 2.288/86. 
Tendo o Plenário do Tribunal Federal de Recursos, na sessão de 13.10.88, decidido pela 
inconstitucionalidade do art. 10 do Decreto-Lei nº 2.288/86, que instituiu o empréstimo 
compulsório exigido quando da aquisição de veículos automotores (Argüição de 
Inconstitucionalidade na AMS nº 116.582-SP), nega-se provimento à apelação e à 
remessa oficial. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos e que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 05 de agosto de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente e Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Remessa oficial e apelação da União Federal 
contra a sentença que declarou a inconstitucionalidade do empréstimo compulsório sobre 
veículos automotores, instituído pelo art. 10 do Decreto-Lei nº 2.288, de 23.07.86. 
A apelante, às fls. 49/53, nega a natureza tributária do referido empréstimo e defende a 
sua constitucionalidade. Insurge-se, também, contra o percentual de juros moratórios 
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fixados em 1% (um por cento) ao mês e requer sua redução para 0,5% (meio por cento) 
ao mês. 
Contra-razões às fls. 56/58. 
Regularmente processados, vieram os autos a este egrégio Tribunal e a mim couberam, 
por distribuição. 
Relatei. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Se é que a Carta Constitucional 
revogada em 05.10.88, ao disciplinar o empréstimo compulsório em dois dispositivos 
diversos - o art. 18, § 3º, e o art. 21, § 2º, II. -, quis realmente distinguir entre o 
empréstimo forçado "excepcional" e "especial", somente o último subordinando ao regime 
tributário, nela ainda não encontrava guarida, ao contrário a violava, o Decreto-Lei 2.288, 
de 23.07.86; este, com a previsão da restituição em "quotas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento" (art. 16), não conseguiu instituir o do primeiro tipo, no escopo de 
absorver temporariamente o excesso de poder aquisitivo dos consumidores de gasolina e 
álcool para veículos automotores e dos adquirentes de automóveis de passeio e utilitários. 
Cid Heráclito de Queiroz, em mui divulgado Parecer sobre o empréstimo compulsório do 
Dec. 2.888/86, cuja constitucionalidade e juridicidade se esforçou em demonstrar, revelou 
que o nomem juris patenteia os dois caracteres do empréstimo coativo: a "relação de 
crédito" entre o ente público tomador (devedor/mutuário), e as pessoas naturais e 
jurídicas emprestadoras (credoras/mutuantes), e a "compulsoriedade" dessa relação, 
imposta pelo ente público, mediante preceito legal (item 64). 
A deixa do culto Procurador-Geral da Fazenda Nacional permite a apreensão da idéia 
constitucional manifestada no termo complexo "empréstimo compulsório", composto de 
dois elementos vocabulares, através de sua dissecação, recomendada por conhecida 
diretriz de hermenêutica, lembrada pelo insigne Carlos Maximiliano, segundo a qual "não 
se presumem, na lei, palavras inúteis", livre tradução do brocardo verba sunt, cum efecctu 
accipienda (Hermenêutica e Aplicação do Direito, 9. ed., Rio de Janeiro, Forense, 1979, 
pp. 250). 
A expressão verbal do conceito dá, então, a cristalina compreensão de um "empréstimo" 
tornado "obrigatório". 
Em matéria de interpretação da Constituição, como regra de que "as palavras devem ser 
entendidas em seu sentido usual, quando não tiverem sentido técnico próprio", advertia o 
saudoso Themístocles Brandão Cavalcanti (Do controle da Constitucionalidade, 1. ed., 
Rio de Janeiro, Forense, 1966, pp. 76/77). 
Ora, o vocábulo empréstimo, relacionado a bens fungíveis, como o dinheiro, apresenta 
significado técnico específico, oferecido no art. 1.256 do Código Civil, aliás inteira e 
induvidosamente coincidente com o vulgar; trata-se do mútuo, "contrato pelo qual alguém 
transfere a propriedade da coisa fungível a outrem, que se obriga a lhe pagar coisa do 
mesmo gênero, qualidade e quantidade," na definição do grande Clóvis Beviláqua (Código 
Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado por Clóvis Beviláqua, v. IV, ed. hist., 2. Tir. 
Rio de Janeiro, 1077, art. 1.256). 
Irrepreensível, portanto, a conclusão de Fábio Fanucchi de que "os empresários 
compulsórios, salvo pelo aspecto de obrigatória prestação por parte do mutuante, 
observam as regras jurídicas do mútuo civil. Uma das pessoas da relação (mutuante) 
empresta dinheiro a outra (mutuário) que, por sua vez, se compromete a devolver àquela, 
na mesma espécie e, na maioria das vezes, com juros, dentro de certo tempo, o que 
recebera como empréstimo" (Curso de Direito Tributário Brasileiro, v. I, 3. ed. São Paulo, 
Ed. Resenha Tributária, 1975, p.103). 
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Podia-se extrair, assim, daquela dicção constitucional o princípio, integrante do chamado 
estatuto do contribuinte, da obrigatória restituição, em moeda corrente, do valor tomado 
forçosamente de empréstimo. 
Sem ofensa à diretriz da Lex legum, admitir-se-ia perfeitamente a representação cartular 
da obrigação da União, emitindo-se títulos, porém nos vencimentos resgatáveis em 
dinheiro, o que não fez o Decreto-Lei 2.288/86, ao estabelecer o pagamento em "quotas 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento" (art. 16), de forma escritural nominativa (art. 4º), 
negociáveis e transferíveis, após 31 de dezembro de 1989, em total sujeição às normas 
vigentes no mercado "acionário" (art. 6º), afinal de contas meras ações de incerta 
conversão na mesma quantia mutuada, não determinando conseqüentemente a entrega 
de "coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade". 
Fixando assim o resgate, o Decreto-Lei, além de ferir o princípio constitucional indicado, 
ainda resvalou no vício de legislar, no tocante, sobre o mútuo civil, matéria a ele defesa.( 
C.F. de 1967, art. 57). 
No tocante aos juros, estabelece o art. 1º da Lei nº 5.421/68 que "os débitos de qualquer 
natureza, para com a Fazenda Nacional, serão cobrados, na via administrativa ou na 
judicial, com o acréscimo de juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês, 
contados sobre os vencimentos e calculados sobre o valor originário. 
Ora, se ao receber com atraso os seus créditos, a Fazenda Nacional exige os juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou 12% (doze por cento) ao ano, a recíproca há 
tem de ser verdadeira, ou seja, toda vez que dever restituir o recebido indevidamente, fa-
lo-á com juros em igual percentual, incidentes a partir do trânsito em julgado da decisão. 
Nego, pois, provimento à apelação e à remessa oficial. 
Assim voto. 
 

Súmula nº 13 

O empréstimo compulsório em favor da Eletrobrás foi recepcionado pela 
Constituição Federal de 1988. 

REFERÊNCIA 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 34, § 12. 

PRECEDENTES 
AC 6837 - CE (Primeira Turma-01.08.91-DJ 23.08.91) 
AC 26477 - CE 
AMS 3046 - PE (Primeira Turma-06.06.91-DJ 28.06.91) 
AMS 4557 - PE (Primeira Turma-21.11.91-DJ 06.12.91) 
AMS 4957 - PE (Primeira Turma-19.12.91-DJ 17.01.92) 
(Julg: 22/09/93, DJ em 14/10/93, pág: 43517) 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 6.837 - CE 
Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelantes: FARASE - FÁBRICA DE RAÇÃO SERRANA E OUTRA  
Apeladas: UNIÃO FEDERAL E ELETROBRÁS - CENTRAISELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A 
Advogados: DRS. ANA CÉLIA MADEIRA BARROS CAMPELO (APTE.)  E  
JOAQUIM LUIZ FIGUEIRA CAVALCANTI E OUTRO (APDO.)  
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EMENTA 
Tributário. Empréstimo compulsório em favor da ELETROBRÁS. Lei nº 4.156/62. 
Constitucionalidade. 
-  O  empréstimo  compulsório  instituído  em favor da ELETROBRÁS pela Lei nº 
4.156/62, com as alterações posteriores,  foi  recepcionado pela Constituição Federal de  
1988,  no  art. 34, § 12, do ADCT.  
- Precedentes desta Corte.  
Apelo a que  se  nega  provimento.  Decisão unânime. 
 

ACÓRDÃO  
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 6.837-CE,  em  que  são  
partes  as  acima mencionadas.  
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª  Região,  à  unanimidade,  
negar  provimento  à apelação, nos  termos  do  relatório  e  notas  taquigráficas 
constantes dos autos,  que  ficam  fazendo  parte  integrante deste julgado.  
Custas, como de lei.  
Recife, 01 de agosto de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA     - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 

RELATÓRIO   
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO:  FARASE  - Fábrica de Ração Serrana e 
Cerâmica Maracanaú Ltda, identificadas nos autos, ajuizaram ação declaratória cumulada 
com pedido de repetição de indébito contra Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás 
e a União Federal,  objetivando isentarem-se   do   pagamento   do   empréstimo   
compulsório instituído  em  favor  da  Eletrobrás  e  incidente  sobre  o fornecimento de 
energia elétrica (Lei 4.156/62  e  alterações posteriores). Entendendo  ser  inconstitucional  
tal  exação, pretendem as promoventes,  ainda,  reaverem  as  quantias  já pagas a esse 
título.  
Contestando o feito,  a  União  Federal  e  a Eletrobrás sustentaram a  constitucionalidade  
do  empréstimo compulsório.  
Sentenciando às fls. 87/89,  o  MM.  Juiz  "a quo" julgou improcedentes os pedidos 
constantes da inicial.  
Inconformadas,  as  promoventes  interpuseram recurso de apelação, com base nas 
razões de fls. 92/93.  
Sem contra-razões, subiram os  autos  a  esta Corte, sendo-me conclusos por força de 
distribuição.  
Parecer do Ministério Público Federal às fls.  
104/105, no sentido de negar provimento ao recurso.  
Dispenso a revisão e peço a inclusão do feito na pauta.  
É o relatório.  
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): A matéria versada nos presentes 
autos já foi decidida pelas duas Turmas desta Corte, que entenderam, à  unanimidade, 
não ser inconstitucional o empréstimo compulsório  instituído em favor da Eletrobrás.  
O acórdão lavrado no  julgamento  da  AMS  nº 2.819-PB,  onde  funcionou como  Relator  
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o  eminente  Juiz Lázaro Guimarães, foi assim ementado:  
"Tributário. Empréstimo Compulsório em favor da Eletrobrás. Recepção da legislação  que  
o  instituiu, o mantém,  pelo  parágrafo  12  do               art. 34, ADCT. Inexistência de  
bitributação. Competência  da  União  para   cobrá-lo das indústrias cujo  consumo  
mensal  de  energia               elétrica   ultrapasse   2.000   kw/h.   Apelo  improvido."  
 No  mesmo  sentido,  decidiu   esta   egrégia Primeira Turma,  no  julgamento  da  AMS  
3.046 -  PE, sendo  Relator   o  ilustre Juiz Castro Meira: 
"Tributário. Empréstimo Compulsório. Lei nº 4.156. Eletrobrás. Energia elétrica. 
Ilegitimidade passiva "ad causam" da CHESF e da CELPE. 
-  Ilegitimidade  passiva  "ad   causam"    da  Companhia Hidro Elétrica do São  Francisco   
- CHESF e da Companhia Energética  de Pernambuco- CELPE, por  serem  meras  
arrecadadoras   do empréstimo compulsório.  
-  Empréstimo   compulsório   instituído   em  benefício da ELETROBRÁS pela Lei nº 
4.156, de  28.11.62,  com  as  alterações   posteriores, recepcionada  pela até o exercício 
de 1993, permitindo-se até lá                               a cobrança do Empréstimo Compulsório 
dos consumidores de energia elétrica.  
- Apelação  negada  e  parcial  provimento  à remessa para julgar extinto o processo em 
relação à CHESF e à CELPE."  
Sem outras considerações, por desnecessárias, nego provimento à apelação, para 
manter a sentença.  
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 26.477 - CE 
Relator:  O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: INACE - IND. NAVAL DO CEARÁ S/A 
Apelados: FAZENDA  NACIONAL   E   ELETROBRÁS  -CENTRAIS ELÉTRICAS 
BRASILEIRAS S/A 
Advogados: DRS. RITA  VALÉRIA  DE  CARVALHO  CAVALCANTE   E OUTROS (APTE.) E 
MARIA HELENA XAVIER DE SOUZA  E OUTROS (APDOS.) 
 

EMENTA 
Tributário. Empréstimo compulsório em favor da Eletrobrás. Recepção da legislação que o 
instituiu e mantém pelo parágrafo 12, do art. 34, ADCT. Inexistência de bitributação. 
Competência da União para cobrá-lo das indústrias cujo consumo mensal de energia 
elétrica ultrapasse 2.000 kw/h. 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, 08 de junho de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente e Relator 
 

RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a apelante contra sentença que 
julgou improcedente ação da repetição de indébito, na qual pleiteia a devolução de 
parcelas do empréstimo compulsório instituído em benefício da Eletrobrás, pela Lei nº 
4.156, de 28 de novembro de 1962. 
Alega, em resumo, que tal empréstimo configura tributo destinado a investimento em 
empresa da União, não se enquadrando no art. 15 do Código Tributário Nacional e não 
podendo ser recebido pela Constituição de 1988. 
A Eletrobrás apresentou contra-razões, pela confirmação da sentença. Vieram os autos, 
tocando-me a distribuição. Dispensei revisão, por se tratar de matéria de direito. 
É o relatório. Peço dia para julgamento. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Claro é o comando do art. 34, 
parágrafo 12, ADCT, in verbis: 
"A urgência prevista no art. 148, II, não prejudica a cobrança do empréstimo compulsório 
instituído em benefício das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás), pela Lei nº 
4.156, de 28 de novembro de 1962, com as alterações posteriores". 
Trata-se de disposição que esclarece a persistência do requisito da urgência, que é 
pressuposto da instituição do empréstimo compulsório, para permitir a manutenção de 
sua cobrança em benefício da Eletrobrás, para realização de investimentos na construção 
e expansão de usinas de geração e de redes de distribuição de energia elétrica, nos 
termos da Lei 4.156/62. 
Inexiste incompatibilidade da cobrança desse empréstimo compulsório com a incidência 
do ICMS sobre operações com energia elétrica, em função do disposto no art. 5º do 
Decreto-Lei 1.512/76: 
"O empréstimo compulsório de que trata este Decreto-Lei não será exigido dos 
consumidores industriais de energia elétrica cujo consumo mensal seja igual ou inferior a 
2.000 kw/h". 
É que os consumidores industriais estão isentos do imposto único sobre energia elétrica, 
daí porque não há coincidência na cobrança desse tributo com o empréstimo compulsório. 
De todo modo, não se trataria de bitributação, mesmo incidindo o ICMS sobre o consumo 
de energia elétrica, porque o empréstimo compulsório não é tributo, embora esteja 
submetido aos princípios do sistema tributário. Nesse sentido, decidiu o antigo Tribunal 
Federal de Recursos, em acórdão da lavra do Ministro Néri da Silveira, na AMS 71.555: 
"A circunstância de se aplicarem aos empréstimos compulsórios as disposições 
constitucionais relativas aos tributos e as normas gerais de direito tributário, ut art. 21, 
parágrafo 2º, da Constituição, não é suficiente a torná-los tributos, antes, ao contrário, a 
disposição evidencia que sua natureza não é tributária". 
No que diz respeito à forma de devolução dos valores tomados de empréstimo, entendo 
que, em princípio, deve-se observar a sistemática do mútuo (art. 1.256, Cód. Civil), mas 
nada impede que a lei complementar (como a de nº 13/72) estabeleça o pagamento em 
títulos resgatáveis. Note-se, ademais, que a figura questionada, no seu todo, obteve 
expressa recepção no texto constitucional. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 3.046 - PE 
Relator:     O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante:   SIDERÚRGICA AÇONORTE S/A 
Apelados:   CHESF - CIA. HIDROELÉTRICA  DO  SÃO  FRANCISCO E  
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CELPE - CIA. ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO S/A 
Advogados:   DRS. SOHAD  MARIA  DUTRA CAHU E OUTROS (APTE.) E 
FERNANDO  BRITO DE A. MARANHÃO E OUTROS E  
SONIA MARIA PEREIRA GUERRA E OUTROS (APDOS.) 
 

EMENTA 
Tributário. Empréstimo compulsório. Lei nº 4.156. Eletrobrás. Energia elétrica. 
Ilegitimidade passiva "ad causam" da Chesf e da Celpe. 
- Ilegitimidade passiva "ad causam" da Companhia HidroElétrica do São Francisco - 
CHESF e da Companhia Energética de Pernambuco - CELPE, por serem meras 
arrecadadoras do empréstimo compulsório. 
- Empréstimo Compulsório instituído em benefício da ELETROBRÁS pela Lei nº 4.156, de 
28.11.62, com as alterações posteriores, recepcionada pela Constituição Federal, de 
1988, no art. 34 § 12 do ADCT, prevalecendo até o exercício de 1993, permitindo-se até 
lá a cobrança do empréstimo compulsório dos consumidores de energia elétrica. 
- Apelação negada e parcial provimento à remessa para julgar extinto o processo em 
relação à CHESF e à CELPE. 
 

ACÓRDÃO  
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, negar provimento à apelação e dar parcial provimento à remessa, nos termos do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 06 de junho de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente e Relator. 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Siderúrgica Açonorte S/A, qualificada nos autos, 
impetra mandado de segurança contra o Presidente da Cia. Hidroelétrica do São 
Francisco - CHESF, Presidente da Companhia Energética de Pernambuco - CELPE e 
Presidente das Centrais Elétricas Brasileiras S/A - ELETROBRÁS, pretendendo a 
sustação, a partir de 1º de março de 1989, do pagamento do empréstimo compulsório 
instituído em favor da ELETROBRÁS e incidente sobre o fornecimento de energia elétrica 
(Lei nº 4.156/62 e alterações posteriores). 
Pediu, liminarmente, a imediata suspensão do ato impugnado, oferecendo caução e, no 
final, a concessão da segurança para que as autoridades coatoras sejam condenadas a 
abster-se da cobrança do empréstimo compulsório previsto na Lei nº 4.156/62. 
Processado regularmente, com informações das impetradas e parecer do Ministério 
Público Federal, o MM. Juiz a quo denegou a ordem, cassando a liminar deferida às fls. 
34. 
Inconformada, a impetrante apela dessa decisão, reiterando argumentos anteriores e 
invoca o parecer do tributarista José Souto Maior Borges a propósito da natureza jurídica 
do compulsório em causa, juntando cópia. Pediu a reforma integral da sentença, para que 
se conceda a segurança requerida. 
Contra-razões de fls. 234/237 CHESF, 246/258 CELPE. Sem contra razões da 
ELETROBRÁS, subiram os autos. 
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É o relatório. 
 

VOTO - PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A r. sentença rejeitou as preliminares de 
ilegitimidade passiva da Companhia Hidroelétrica do São Francisco - CHESF e da 
Companhia Energética de Pernambuco - CELPE em razão de serem responsáveis pela 
arrecadação do empréstimo compulsório ora questionado. 
A meu ver, a situação é similar à da cobrança da sobretarifa do FNT, em que a 
jurisprudência acabou por fixar-se no entendimento de que as concessionárias do serviço 
telefônico, como meras arrecadadoras, não deviam figurar na relação processual. 
Nesse sentido, transcrevo a seguinte ementa: 
"EMENTA: FUNDO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES. SOBRETARIFA CUJA 
CRIAÇÃO FORA AUTORIZADA PELO ART. 51 DA LEI Nº 4.117/62. 
- Ação de repetição de indébito fundada na inconstitucionalidade da cobrança da 
mencionada sobretarifa. Inconstitucionalidade decretada pelo TFR, a partir da Lei 
6.093/74 ( REO nº 107.572-PB). 
- Hipótese em que não incidem o art. 166 do CNT e a SÚMULA Nº 546 do STF. 
- Juros moratórios. Contagem. 
- Ilegitimidade passiva ad causam da concessionária de serviços telefônicos. Extinção do 
processo em relação a ela."  
Quanto à preliminar de decadência, confirmo a sentença. A repetição do ato impugnado a 
cada mês importa em ensejar sempre nova oportunidade para a impetração. 
Isto posto, confirmo a sentença quanto à rejeição da preliminar de decadência e dou 
provimento à remessa para excluir da lide a CHESF e a CELPE, por serem meras 
arrecadadoras do empréstimo compulsório questionado. 
 

VOTO - MÉRITO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): As partes são concordes em que o 
empréstimo compulsório instituído em benefício da ELETROBRÁS pela Lei nº 4.156, de 
28.11.62, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Discutem, porém, o prazo 
de sobrevivência dessa exação. Para a impetrante, seria 01.03.89, enquanto para a 
Eletrobrás tal prazo iria até o exercício de 1993, inclusive. 
Examino a questão. 
A Constituição Federal vigente incluiu os empréstimos compulsórios no sistema tributário 
nacional, estabelecendo com rigidez as hipóteses em que podem ser exigidos, entre as 
quais o requisito da urgência e relevância, no caso dos investimentos públicos. 
Desse modo, parece-me de pouca importância e de interesse apenas acadêmico a 
discussão sobre a natureza jurídica do empréstimo compulsório, uma vez que deve 
submeter-se ao regime jurídico próprio dos tributos. 
No bem-lançado parecer do festejado mestre José Souto Maior Borges, depois de 
acentuar que não se trata de um conceito lógico-jurídico, mas jurídico-positivo, ao 
examinar essa figura no novo ordenamento constitucional, conclui com felicidade: 
"2.6 - Sejam quais forem essas dificuldades exegéticas, produto da péssima formulação 
desse preceito constitucional, ele tem uma virtude: a de afastar qualquer dúvida de que o 
empréstimo compulsório seja tributo. É a CF que lhe manda aplicar norma que integra o 
regime jurídico tributário. É essa ponderação que, aliada à "topografia" do art. 148, II, 
constitucionalmente incluso no "sistema tributário nacional", permite concluir pelo caráter 
tributário dos empréstimos compulsórios. Não são eles prestações pecuniárias 
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compulsórias, instituídas em lei e cobradas mediante atividade administrativa plenamente 
vinculada (CTN, art. 3º) Não teria sentido jurídico congruente determinar a aplicação de 
limitação constitucional do poder de tributar a um dispositivo...extratributário." (fls. 210). 
No que tange ao empréstimo compulsório criado em favor das Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, o exame da sua permanência ou não, após 01.03.89, 
deve considerar algumas premissas. 
A partir de então entrou em vigor o novo sistema constitucional tributário, no qual a 
competência para a instituição de tributo sobre energia elétrica foi deferida aos Estados 
que, desde essa época, podiam exigir o ICMS sobre energia elétrica. 
A Constituição contemplou de modo especial as operações relativas a energia elétrica, 
criando uma imunidade quanto aos tributos por ela não ressalvados, nos seguintes 
termos: 
"Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir: 
§ 3º. À exceção dos impostos de que tratam o inciso I, b, do caput deste artigo e os arts. 
153, I e II, e 156, III, nenhum outro tributo incidirá sobre operações relativas a energia 
elétrica, combustíveis líquidos e gasosos, lubrificantes e minerais do País." 
A propósito, escreve o eminente Sacha Calmon Navarro Coêlho: 
"Previne-se a não-incidência de "outros tributos" sobre tais mercadorias ou sobre 
operações quaisquer relativamente a elas. Admite-se a incidência dos impostos de 
importação, exportação, do ICMS e, no caso dos combustíveis, do IVVC municipal. 
Como sabido, estas mercadorias (e a energia o é, pois é coisa móvel sujeita a tipificar o 
crime de furto; subtração de coisa alheia móvel) estavam, antes da CF de 1988, sujeitas 
aos chamados impostos únicos. Eram assim chamados porque além de monofásicos (só 
podiam incidir numa das fases do ciclo da circulação, excluídas as demais fases) 
excluíam a incidência de outros tributos sobre os objetos por eles já incididos. Com a 
subsunção dos impostos únicos no título do ICMS, quebrou-se a unicidade e adotou-se a 
não-cumulatividade. Então para prevenir "outros tributos" foi lavrada a regra de imunidade 
virtual ora em foco." (Comentários à Constituição Federal de 1988 - Sistema Tributário, 
Forense, 1990,p. 407) 
Todavia, o legislador constituinte tratou de modo especial o empréstimo compulsório ora 
focalizado permitindo sua sobrevivência, ao assim dispor no art. 34, § 12, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias: 
"Art. 34. O sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia do quinto 
mês seguinte ao da promulgação da Constituição, mantido, até então, o da Constituição 
de 1967, com a redação dada pela Emenda nº 1, de 1969, e pelas posteriores. 
§ 12. A urgência prevista no art. 148, II, não prejudica a cobrança do empréstimo 
compulsório instituído, em benefício das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 
(ELETROBRÁS), pela Lei nº 4.156, de 28 de novembro de 1962, com as alterações 
posteriores." 
Para a apelante, tal disposição transitória só teve vigência até 28 de fevereiro de 1989, 
pois no dia seguinte entrou em pleno vigor o novo sistema constitucional tributário e, com 
ele, a disposição permanente do art. 153, I, b, § 3º que veda a exigência de tributo por ela 
não ressalvado sobre a energia elétrica. 
Nesse ponto, parece-me relevante assinalar que, entre as alterações posteriores sofridas 
pela Lei nº 4.156, de 28.11.62, está a prevista na Lei nº 7.181, de 20.12.83, que prorrogou 
a vigência do empréstimo, nestes termos: 
"O empréstimo compulsório estabelecido na legislação em vigor em favor da Centrais 
Elétricas Brasileiras S.A - ELETROBRÁS será cobrado até o exercício de 1993, inclusive, 
e será aplicado de acordo com a destinação prevista na Lei Complementar nº 13, de 11 
de outubro de 1972." (art. 1º caput). 
Sobre esse aspecto, assim se expressa a r. sentença: 
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"O empréstimo compulsório instituído em benefício da ELETROBRÁS pela Lei nº 4.156, 
de 28.11.62, com as alterações posteriores, foi, expressamente, recepcionado pela 
Constituição Federal de 1988, no artigo 34, § 12, das suas Disposições Transitórias. 
Tal parágrafo preservou o aludido empréstimo compulsório, com todos os elementos que 
apresentava na data da vigência da nova Constituição Federal, inclusive o prazo de sua 
cobrança até o exercício de 1993, nos termos da Lei nº 7.181, de 20.12.83. 
É evidente a intenção da referida norma constitucional transitória de evitar que o requisito 
de urgência exigido no art. 148, II, da parte permanente da Constituição, viesse constituir 
obstáculo à continuidade da cobrança do aludido empréstimo compulsório até o término 
do prazo estabelecido na referida Lei nº 7.181/83. 
O art. 34, § 12, do ADCT, mantém, expressamente, as leis que alteraram a de nº 
4.156/62, entre as quais se inclui a de nº 7.183/83, estendendo o prazo de cobrança de tal 
empréstimo até 1993. 
Caso fosse procedente a interpretação pretendida pela impetrante, haveria menção 
explícita à vigência da norma excepcionadora, tão-somente até a implantação do novo 
sistema tributário nacional. 
A norma do art. 34, § 12, do ADCT, veio ressalvar a vigência do empréstimo compulsório 
em causa, tornando, por outro lado, definitivo o lapso temporal estabelecido pela Lei nº 
7.181/83, que se tornou insusceptível de nova prorrogação pelo legislador ordinário." (fls. 
193/194) 
Com o devido respeito às posições contrárias, parece-me que essa conclusão não 
merece qualquer reparo. 
Constitui preciosa regra de hermenêutica a de que não há palavras inúteis na norma 
jurídica. A meu ver, como não havia dúvidas sobre a constitucionalidade da exigência 
desse empréstimo compulsório sob as Constituições anteriores, não haveria necessidade 
de dizer-se que o tributo poderia ser exigido até 28.02.89, pois até então ainda não estaria 
produzindo efeitos a legislação estadual quanto à incidência do ICMS sobre energia 
elétrica. Desse modo, a norma transitória seria vazia de conteúdo porque a exigência do 
empréstimo compulsório, até 28.02.89, poderia ocorrer independentemente da previsão 
constante no art. 34, § 12, do ADCT. 
O escopo normativo, portanto, foi o de preservar a cobrança do tributo, malgrado a 
vedação da parte permanente do texto constitucional, até o exercício de 1993, sem 
possibilidade de nova prorrogação, tendo em vista a imunidade consagrada no § 3º do art. 
155 da parte permanente do texto constitucional. 
Concluo, pois, que a regra temporária prevista no § 12 do art. 34 do ADCT prevalecerá 
até o exercício de 1993, inclusive, permitindo-se até lá a cobrança do empréstimo 
compulsório dos consumidores de energia elétrica. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação e dou parcial provimento à 
remessa para julgar extinto o processo, sem exame do mérito, em relação à CHESF e à 
CELPE. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 4.557 - PE 
Relator:     O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante:    INDÚSTRIA PERNAMBUCANA DE MEIAS S/A 
Apelada:    ELETROBRÁS - CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A 
Advogados:   DRS. BRUNO  ROMERO  PEDROSA  MONTEIRO  E  OUTROS (APTE.) E  
CID VIANNA MONTEBELLO E OUTROS (APDA.) 
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EMENTA 
Tributário. Empréstimo Compulsório da Lei nº 4.156/62. Eletrobrás. 
O empréstimo compulsório instituído em benefício da Eletrobrás pela Lei nº 4.156/62 teve 
a sua cobrança autorizada até 1993 - art. 34, § 12, do ADCT. 
Sentença mantida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 21 de novembro de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA  - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Indústria Pernambucana de Meias S/A interpõe 
apelação da sentença do MM. Juiz Federal, em exercício na 9ª Vara deste Estado, que 
denegou segurança impetrada contra ato do Presidente da Eletrobrás, com pedido de 
citação da União Federal como litisconsorte passiva necessária, visando a eximir-se da 
cobrança do empréstimo compulsório instituído pela Lei nº 4.156/62, a partir de 01.03.89, 
data em que passou a vigorar o novo Sistema Tributário Nacional. 
A sentença recorrida (fls. 276/278) excluiu a União da relação mandamental e denegou a 
segurança, sob o fundamento de que o art. 34, § 12, do ADCT da Constituição de 1988, 
mantém a exigência da exação questionada. 
Recorre a impetrante, sustentando que o dispositivo das Disposições Transitórias "não 
tem a força para considerar letra morta o disposto no art. 155, § 3º, da mesma 
Constituição, que diz que somente o ICMS pode incidir sobre a energia elétrica" - fls. 
283/284. 
A Eletrobrás apresentou resposta às fls. 299/314 pela confirmação da sentença. 
Com o preparo (fls. 417), subiram os autos, vindo-me distribuídos por prevenção em 
28.10.91. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A apelante sustenta a inconstitucionalidade 
da cobrança do empréstimo compulsório instituído em favor da Eletrobrás, apegando-se 
ao disposto no art. 155, § 3º, da Constituição Federal, verbis: 
"Art. 155.  (...) 
§ 3º  À exceção dos impostos de que tratam os incisos I, b, do caput deste artigo e os 
arts. 153, I e II, e 156, III, nenhum outro tributo incidirá sobre operações relativas a 
energia elétrica, combustíveis líquidos e gasosos, lubrificantes e minerais do País." 
Diz que, se o empréstimo compulsório tem natureza tributária, não poderia incidir sobre o 
consumo de energia elétrica. 
Ocorre que o artigo 34, § 12, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, faz 
expressa ressalva quanto à exação da qual se cuida: 
"Art. 34.  O sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia do quinto 
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mês seguinte ao da promulgação da Constituição, mantido, até então, o da Constituição 
de 1967, com a redação dada pela Emenda nº 01, de 1969, e pelas posteriores. 
§ 12.  A urgência prevista no art. 148, II, não prejudica a cobrança do empréstimo 
compulsório instituído em benefício das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás), 
pela Lei nº 4.156, de 28 de novembro de 1962, com alterações posteriores." 
Não tem procedência o argumento de que o dispositivo transitório (art. 34, § 12) somente 
se aplicaria até 28.02.89. Se assim fosse, não teria sentido a ressalva, vez que, com a 
vigência do novo Sistema Tributário Nacional, não se poderia cobrar o empréstimo 
compulsório em discussão. 
Lógicamente, a excepcionalidade constitucionalmente prevista estende seus efeitos após 
01.03.89. 
Mantida a cobrança instituída pela Lei nº 4.156/62 "com as alterações posteriores", 
continua eficaz a Lei nº 7.181, de  20.12.83,  que prorrogou a vigência do empréstimo 
compulsório até o exercício de 1993, inclusive. 
Nesse sentido, já decidiu esta eg. Turma em diversas oportunidades, dentre as quais, 
quando do julgamento da AMS nº 3046-PE, Relator o eminente Juiz Castro Meira, cuja 
ementa registro: 
"EMENTA: TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. LEI Nº 4.156. ELETROBRÁS. 
ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA CHESF E DA CELPE. 
- Ilegitimidade passiva ad causam da Companhia Hidro-Elétrica do São Francisco - 
CHESF e da Companhia Energética de Pernambuco - CELPE, por serem meras 
arrecadadoras do empréstimo compulsório. 
- Empréstimo Compulsório instituído em benefício da Eletrobrás pela Lei nº 4.156, de 
28.11.62, com as alterações posteriores, recepcionada pela Constituição Federal de 1988, 
no art. 34, § 12, do ADCT, prevalecendo até o exercício de 1993, permitindo-se até lá a 
cobrança do Empréstimo Compulsório dos consumidores de energia elétrica. 
- Apelação negada e parcial provimento à remessa para julgar extinto o processo em 
relação à CHESF e à CELPE." 
(Dec. unân. da eg. 1ª Turma, in DJ, 28.6.91, pág. 15.299) 
Isto posto, nego provimento à apelação, com ressalva do meu ponto de vista de que a 
ação deveria ter sido ajuizada no Distrito Federal, foro da autoridade impetrada. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 4.957 - PE 
Relator:     O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante:    COMPANHIA PRODUTOS PILAR 
Apelada:     ELETROBRÁS - CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A 
Advogados:   DRS.  ANTONIO  MÁRIO  DE  ABREU  PINTO  E  OUTRO (APTE.) E  
MARIA HELENA XAVIER DE SOUZA E  OUTROS (APDA.) 
 

EMENTA 
Tributário. Empréstimo Compulsório da Lei nº 4.156/62. Eletrobrás. O empréstimo 
compulsório instituído em benefício da ELETROBRÁS pela Lei nº 4.156/62 teve a sua 
cobrança autorizada até 1993 - art. 34, § 12, do ADCT. Sentença mantida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
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negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 19 de dezembro  de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA  - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Companhia  Produtos Pilar interpõe apelação da 
sentença do MM. Juiz Federal, da 5ª Vara deste Estado, que denegou segurança 
impetrada contra ato do Presidente da Celpe - Companhia Energética de Pernambuco, 
com pedido de citação da Eletrobrás -  Centrais Elétricas Brasileiras S/A como 
litisconsorte passiva necessária, visando a eximir-se da cobrança do empréstimo 
compulsório instituído pela Lei nº 4.156/62, a partir de 01.03.89, data em que passou a 
vigorar o novo Sistema Tributário Nacional. 
A sentença recorrida (fls. 381/384) excluiu a Celpe da relação mandamental e denegou a 
segurança, sob o fundamento de que o art. 34, § 12, do ADCT da Constituição de 1988, 
mantém a exigência da exação questionada. 
Recorre a impetrante, sustentando que o art. 155, parágrafo 3º, da Constituição Federal e 
o art. 74 do CTN, prevêem que nenhum outro tributo pode gravar o consumo de energia 
elétrica a não ser o ICMS, a partir de 01.03.89, quando entrou em vigor o novo Sistema 
Tributário Nacional - fls. 392/417. 
Intimadas, apresentaram resposta a Eletrobrás (fls. 419/434) e a Celpe (536/543), 
pedindo a confirmação da sentença. 
Com o preparo (fls. 543-v), subiram os autos, vindo-me distribuídos em 03.12.91. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A apelante sustenta a inconstitucionalidade 
da cobrança do empréstimo compulsório instituído em favor da ELETROBRÁS, 
apegando-se ao disposto no art. 155, § 3º, da Constituição Federal, verbis: 
"Art. 155.  (...) 
§ 3º  À exceção dos impostos de que tratam os incisos I, b, do caput deste artigo e os 
arts. 153, I e II, e 156, III, nenhum outro tributo incidirá sobre operações relativas a 
energia elétrica, combustíveis líquidos e gasosos, lubrificantes e minerais do País." 
Dizem que, se o empréstimo compulsório tem natureza tributária, não poderia incidir 
sobre o consumo de energia elétrica. 
Ocorre que o artigo 34, § 12, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, faz 
expressa ressalva quanto à exação da qual se cuida: 
"Art. 34.  O sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia do quinto 
mês seguinte ao da promulgação da Constituição, mantido, até então, o da Constituição 
de 1967, com a redação dada pela emenda nº 01, de 1969, e pelas posteriores. 
§ 12.  A urgência prevista no art. 148, II, não prejudica a cobrança do empréstimo 
compulsório instituído em benefício das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás), 
pela Lei nº 4.156, de 28 de novembro de 1962, com alterações posteriores." 
Não tem procedência o argumento de que o dispositivo transitório (art. 34, § 12) somente 
se aplicaria até 28.02.89. Se assim fosse, não teria sentido a ressalva, vez que, com a 
vigência do novo Sistema Tributário Nacional, não se poderia cobrar o empréstimo 
compulsório em discussão. 
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Lógicamente, a excepcionalidade constitucionalmente prevista estende seus efeitos após 
01.03.89. 
Mantida a cobrança instituída pela Lei nº 4.156/62 "com alterações posteriores", continua 
eficaz a Lei nº 7.181, de  20.12.83,  que prorrogou a vigência do empréstimo compulsório 
até o exercício de 1993, inclusive. 
Nesse sentido, já decidiu esta eg. Turma em diversas oportunidades, dentre as quais, 
quando do julgamento da AMS nº 3046-PE, Relator o eminente Juiz Castro Meira, cuja 
ementa registro: 
"EMENTA: TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. LEI Nº 4.156. ELETROBRÁS. 
ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DA CHESF E DA 
CELPE. 
- Ilegitimidade passiva "ad causam" da Companhia Hidro-Elétrica do São Francisco - 
CHESF e da Companhia Energética de Pernambuco - CELPE, por serem meras 
arrecadadoras do empréstimo compulsório. 
- Empréstimo Compulsório instituído em benefício da ELETROBRÁS pela Lei nº 4.156, de 
28.11.62, com alterações posteriores, recepcionada pela Constituição Federal de 1988, 
no art. 34 § 12 do ADCT, prevalecendo até o exercício de 1993, permitindo-se até lá a 
cobrança do Empréstimo Compulsório dos consumidores de energia elétrica. 
- Apelação negada e parcial provimento à remessa para julgar extinto o processo em 
relação à CHESF e à CELPE." 
(Dec. unân. da eg. 1ª Turma, in DJ, 28.6.91, pág. 15.299) 
Isto posto, nego provimento à apelação, com ressalva do meu ponto de vista de que a 
impetração deveria ter sido ajuizada no Distrito Federal, foro da autoridade impetrada. 
É como voto. 
 

Súmula nº 14 

É inconstitucional a cobrança da taxa de expediente para emissão de guia de 
importação (Lei 7.690/88, art. 10). 

REFERÊNCIAS 
Lei 7.690/88, art. 10 
Art. 145, parágrafo único, da Constituição Federal 

PRECEDENTES 
AMS 1836 - CE (Segunda Turma - 25.06.91 - DJ 27.09.91) 
AMS 2932 - CE (Primeira Turma - 12.03.92 - DJ 10.04.92) 
AMS 3562 - CE (Segunda Turma - 24.09.92 - DJ 18.10.91) 
AMS 4344 - CE (Primeira Turma - 17.10.91 - DJ 08.11.91) 
AMS 4874 - CE (Segunda Turma - 17.12.91 - DJ 27.03.92) 
AMS 27241 - PE (Segunda Turma) 
Argüição de Inconstitucionalidade na AMS 2333 - CE 
(Julg: 22/09/93, DJ em 14/10/93, pág: 43517) 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.836 - CE 
Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelantes: TEXTIL BAQUIT S/A - TEBASA E OUTROS 
Apelado: BANCO DO BRASIL S/A - CACEX 
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Advogados: THAÍS HELENA DE QUEIROZ NOVITA E OUTROS (APTES.) E  
MIGUEL OSCAR VIANA PEIXOTO E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
TRIBUTÁRIO. CACEX - GUIA DE IMPORTAÇÃO. LEI 2.145/53, ART. 10, COM 
REDAÇÃO DO ART. 1º DA LEI 7.690/88 - TAXA. INCONSTITUCIONALIDADE. 
1. A exação exigida pela Lei 2.145/53, com redação do art. 1º da Lei 7.690/88, configura-
se como taxa por ser cobrada em razão do Poder de Polícia. 
2. O valor dos bens importados é base de cálculo para o imposto de importação não 
podendo sobre a referida base de cálculo incidir qualquer taxa (art. 145, § 2º, CF/88). 
3. Inconstitucionalidade declarada pelo Pleno do TRF da 5ª Região na AMS 2333 - CE. 
4. Recurso provido. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, DAR provimento ao Recurso, 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, 25 de junho de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ      - Presidente 
JUIZ PETRÚCIO FERREIRA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRÚCIO FERREIRA: Textil Baquit S/A - Tebasa e Fiação Jangadeiro 
S/A, tendo deferido o depósito prévio da quantia em deslinde, impetraram mandado de 
segurança preventivo contra o Gerente da Carteira de Comércio Exterior do Banco do 
Brasil S/A - CACEX, objetivando liminar que as autorize a terem liberadas Guias de 
Importação ou Carta de Credenciamento, sem o pagamento da taxa de 1,8% incidente 
sobre o valor dos bens a serem importados. 
Arguindo a inconstitucionalidade do art. 10, § 1º da Lei 2.145/53 - com a redação que lhe 
deu a Lei 7.690/88, esclarecem que, necessitando a liberação de Guias de Importação ou 
Carta de Credenciamento, para fins de realizar importação de maquinário, conforme 
exigido pela CACEX, acham-se compelidas ao absurdo pagamento de uma taxa de 1,8%, 
incidente sobre o valor dos bens que pretendem importar, a título de "serviço público 
prestado", devendo tal valor arrecado ser recolhido à conta do Tesouro Nacional, como 
receita orçamentária da União (dec.Lei 1.755/79). É contra tal exigência que se insurgem, 
por considerá-la injurídica e inconstitucional pois a Constituição Federal, em seu artigo 
145, § 2º não permite que tributo-taxa tenha a mesma base de cálculo "própria" de 
imposto e, no caso, é o que se vislumbra nos autos, pois a taxa exigida tem base de 
cálculo típica de imposto (valor da mercadoria a ser importada). Apresenta-se pois 
inadequada, incondizente e desproporcional tal cobrança pela emissão de um documento 
que, a rigor, deveria ter fixado o seu valor conforme o custo do próprio serviço estatal 
prestado. Liminar concedida. 
Em suas informações a autoridade coatora esclarece que o CTN, em seu art. 119 
estabelece que o sujeito ativo da obrigação tributária é uma pessoa de direito público e, 
no caso em discussão sendo o Banco do Brasil uma Sociedade de Economia Mista, 
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carece a exigência da referida taxa do caráter tributário. E que por este motivo e também, 
não ocorre uma bi-tributação, pois a base de cálculo do imposto de importação vem se 
modificando ao longo do tempo, com a finalidade de evitar lesão ao fisco e o emolumento 
cobrado pela CACEX tem seu quantum determinado pela aplicação de um percentual fixo 
sobre o valor constante da Guia de Importação ou documento equivalente. E mais que 
tarifas ou preços públicos não se confunde com tributo. Trata-se a presente exigência de 
emolumento, ou seja - preço público - e não taxa, cobrado como ressarcimento de custos 
incorridos nos serviços prestados. Incabível, portanto, a alegação de inconstitucionalidade 
da cobrança. 
O parecer do Ministério Público foi pela denegação da segurança, corroborando o 
entendimento manifestado pela autoridade coatora de que o emolumento cobrado é preço 
público. 
Na sentença, o MM. Juiz Monocrático considerou a Justiça Federal competente para 
julgar a lide (art. 109, VIII, CF - exercício de função pública atribuída à CACEX). Rejeitou 
também a inconstitucionalidade arguída, pois a cobrança exigida reveste-se da condição 
de preço público e não de taxa, embora utilizada tal terminologia na Lei 2.145/53, como 
també, em outras leis e decretos. Finalmente, por considerar que o emolumento exigido 
está inserido na classificação de preço público e não de tributo ( não sujeito à vedação do 
art. 145, § 2º da CF ) indeferiu a segurança, determinando a conversão dos depósitos em 
renda da União. 
Sustenta a peça sucursal a reforma da sentença, reafirmando seu posicionamento de que 
a cobrança tem a natureza de tributo-taxa, com sua arrecadação incorporada ao 
orçamento da União, pois a CACEX nada recebe pelo exercício dessa função delegada. 
E, se por ventura fosse preço público, tal recurso reverteria à sua receita. 
Contra-razões. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRÚCIO FERREIRA (Relator): Textil Baquit S/A - TEBASA objetiva, 
via ação mandamental, ver-se desobrigada a recolher taxas de 1,8%, cobradas pela 
CACEX, pela emissão dos documentos de importação em face do art. 10 da Lei 2.145/53, 
com a redação da Lei 7.690/88, art 1º, por inexistir amparo constitucional, vez que, 
incidente sobre o valor dos bens a serem importados, tem a mesma a base de cálculo 
para Imposto de Importação. 
Este egrégio Tribunal, ao examinar a matéria no Incidente de Inconstitucionalidade na 
AMS 2.333-CE, declarou inconstitucional, a exação cobrada pela Lei 2.145/53, art. 10, 
com a redação dada pelo art. 1º da Lei 7.690/88 - por se configurar taxa, pois sua 
cobrança ocorre em razão do exercício do Poder de Polícia e, ainda por ter como base de 
cálculo a mesma do Imposto de Importação - o valor dos bens importados.  
Neste sentido, atente-se para a ementa e voto condutor da lavra do MM. Juiz Lázaro 
Guimarães: 
"EMENTA: Constitucional. Taxa cobrada pelo CACEX para emissão de guia ou licença 
para importação. Natureza tributária da exigência. Valor da mercadoria como base de 
cálculo. Afronta à proibição contida no art. 145, § 2º, da Constituição Federal. Declaração 
de Inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 7.690/88. 
O art. 10, § 1º, da Lei 2.145/53, recebeu nova redação, prevista na Lei 7.690/88, art. 1º, 
estabelecendo o pagamento do que denomina "taxa", quando da emissão, pela CACEX, 
da licença ou guia de importação, "como ressarcimento dos custos incorridos nos 
respectivos serviços". 
Não se trata de preço indicado como "taxa de expediente", porque não se leva em conta 
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na sua cobrança o serviço realizado pela Carteira de Comércio Exterior do Banco do 
Brasil, nem qualquer outro fator que tenha ligação com o exercício do poder de polícia, 
porquanto o contribuinte paga o equivalente a um inteiro e oito décimos por cento do valor 
da mercadoria importada. Também não importa a personalidade jurídica de direito privado 
do Banco do Brasil, porque, no caso, aquela instituição atua como típica delegação de 
poder público e os recursos são destinados ao Tesouro Nacional (Lei 2.145/53, art. 10, § 
3º). 
Destaco do voto que proferi, na Colenda Segunda Turma: "A sentença recorrida afirma 
que se trata de tributo que teria de ser previsto em lei complementar, e não em lei 
ordinária, daí a sua inconstitucionalidade. A distinção entre taxa e preço público há de se 
buscar, conforme orientação contida na Súmula 545 do Supremo Tribunal Federal, na 
compulsoriedade daquela, cuja cobrança está condicionada à prévia autorização 
orçamentária. Apesar desse critério distintivo, persistiu a discussão a respeito da natureza 
de diversas figuras cujos contornos se situam na zona limítrofe entre taxa e preço público. 
Reporta-se o parecer do Ministério Público (fls. 88/95) a lição do Juiz Hugo Machado que 
facilita a compreensão de um e outro instituto. Diz o eminente tributarista: "O outro critério 
se traduz pela impossibilidade jurídica do atendimento da respectiva necessidade por 
outros meios". No caso concreto, o importador tem que se submeter ao pagamento da 
chamada "taxa de expediente" da CACEX, por esse é o meio exclusivo previsto na lei 
para efetivação da importação, mediante guia que aquele orgão do Banco do Brasil emite 
no exercício de típica função pública delegada. Argumenta o impetrado que, sendo 
pessoa jurídica de direito privado, não poderia cobrar tributo. Note-se, porém, o disposto 
no parágrafo 3º do art. 10 da Lei 2.145/53: " Os recursos provenientes da taxa referida 
neste artigo serão recolhidos à conta do Tesouro Nacional, como receita orçamentária da 
União, nos termos do Decreto-Lei nº 1.755, de 31 de dezembro de 1979". Ora, tratando-
se de prestação pecuniária compulsória - é devida sempre que alguém esteja na condição 
de importador - e incluídos os respectivos recursos no Orçamento da União, não há como 
fugir, segundo o verbete 545 da Súmula do STF, à sua conceituação como taxa. A sua 
base de cálculo é o valor da mercadoria importada, constante da guia ou licença (art. 10, 
parágrafo 1º, da Lei 2.145/53, com redação dada pela Lei 7.690/88. 
Ora, a Constituição Federal, art. 145, parágrafo 2º estabelece que a taxa não poderá ter 
base de cálculo própria de imposto. Trata-se de velha e lógica limitação, decorrente da 
especificidade e divisibilidade que caracterizam a taxa. Não faz sentido tomar a lei como 
elemento aferidor do serviço de emissão de uma simples guia de importação o valor da 
mercadoria importada, já que não tem esta qualquer ligação com ato de expedição 
daquela. Em outras palavras: tanto faz se importar bens que valem milhões de dólares, 
como um objeto de pequeno valor, o trabalho da CACEX na emissão de guia de 
importação é o mesmo. A base de cálculo da taxa teria que levar em conta o serviço 
prestado, e não o valor da mercadoria". Por essas razões, voto pela declaração de 
inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 7.690, de 15 de dezembro de 1988." 
Na hipótese destes autos, o MM. Juiz concedeu a segurança nos termos postulados na 
inicial, reconhecendo "incidenter tantum" a inconstitucionalidade da Lei 7.690/88. 
Por tais razões e dentro do entendimento adotado por esta egrégia Corte, dou provimento 
ao recurso. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2.932 - CE 
Relator:    O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Apelante:    FINOBRASA - FIAÇÃO NORDESTE DO BRASIL S/A 
Apelado:     BANCO DO BRASIL S/A - CACEX 
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Advogados:   DRS. GILBERTO  FONSECA  SIQUEIRA  SILVA E OUTROS (APTE.) E  
JOSÉ ELIZALDO DE LIMA E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Constitucional. Taxa de expediente cobrada pela CACEX para emissão de Guias de 
Importação e de Cartas de Credenciamento. Violação do art. 145, parágrafo 2º, da 
Constituição Federal. 
- Foi declarada a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 7.690/88 por este Egrégio 
Tribunal, em sessão Plenária de 05.06.1991, quando do julgamento da argüição de 
inconstitucionalidade na AMS 2.333-CE. 
- Apelação provida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes 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, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos e que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 12 de março de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA   - Presidente 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: Trata-se de apelação em mandado de segurança 
contra sentença que, entendendo tratar-se de preço público e não taxa a exação instituída 
pela Lei 7.690 e como tal, não sujeito tal preço público ao regime próprio da taxa, 
denegou a segurança requerida. 
É que insurgiu-se o impetrante, na inicial, contra a exigência feita pela CACEX, da "taxa 
de expediente", quando tivesse de adquirir Guias de Importação ou Cartas de 
Credenciamento, por ser inconstitucional tal exigência, uma vez que tem a mesma base 
de cálculo do Imposto de Importação. 
Em suas razões, diz o recorrente que a taxa cobrada pela CACEX para a emissão de 
guias de importação e de cartas de credenciamento, tem, indiscutivelmente, a natureza de 
tributo-taxa, uma vez que o linde que separa a natureza jurídica de taxa e o de preço 
público está, exatamente, na facultatividade do serviço prestado ou não, como também na 
facultatividade do usuário em recebê-lo ou não, em solicitá-lo ou não. No caso, se ao 
importador não lhe foi concedida a guia de importação ou carta de credenciamento, não 
poderá ele efetuar a operação de importação de bens do exterior. 
Contra-razões do Banco do Brasil S/A, às fls. 110/114, ao argumento de que, na verdade, 
trata-se de preço público a taxa instituída pela Lei 2.145/53, na redação da Lei 7.690/88. 
Traz aos autos jurisprudência nesse sentido. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): O Plenário deste egrégio Tribunal, em 
sessão de 05 de junho de 1991, ao julgar a Argüição de Inconstitucionalidade na AMS 
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2.333-CE, decidiu, por maioria, declarar inconstitucional o artigo 1º da Lei 7.690/88, 
conforme a ementa a seguir transcrita: 
"Constitucional. Taxa cobrada pela CACEX para emissão de guia ou licença para 
importação. Natureza tributária da exigência. Valor da mercadoria como base de cálculo. 
Afronta à proibição contida no art. 145, parágrafo 2º, da Constituição Federal. Declaração 
de Inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 7.690/88." 
Em face do exposto, com fundamento na referida decisão, dou provimento à apelação 
para conceder a segurança. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 3.562 - CE 
Relator: JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A - CACEX 
Advogados: MARIA VALDERY DA COSTA RIBEIRO E OUTROS 
Apelada: FIAÇÃO JANGADEIRO S/A 
Advogados: THAIS HELENA DE QUEIROZ NOVITA E OUTROS 
 

EMENTA 
TRIBUTÁRIO. TAXA COBRADA PELA CACEX PARA EMISSÃO DE GUIA DE 
IMPORTAÇÃO. ART. 1º, LEI Nº 7.690/88. INCONSTITUCIONALIDADE. 
- A taxa cobrada pela CACEX para emissão de guia de importação, prevista na Lei nº 
7.690/88, art. 1º, tem base de cálculo própria do imposto de importação - o valor da 
mercadoria, violando o art. 145, § 2º, CF. 
- Inconstitucionalidade declarada pelo Pleno deste Egrégio Tribunal, em sessão de 
05.06.91, no julgamento da AMS nº 2.333 - CE.  
- Apelação e remessa oficial, tida como interposta, improvidas. 
 

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, 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 do presente julgado. 
Recife, 24 de setembro de 1991. (data do julgamento) 
Juiz ARAKEN MARIZ - Presidente e Relator. 
 

RELATÓRIO 
O EXMO. SR. JUIZ ARAKEN MARIZ (RELATOR): 
O BANCO DO BRASIL S.A interpôs apelação contra sentença concessiva da segurança, 
que assegurou ao impetrante o direito de não recolher as “taxas” cobradas pela CACEX 
para emissão dos documentos de importação. 
O apelante defende, em síntese, que o emolumento instituído pela Lei nº 7.690/88 não 
pode ser considerada taxa. 
Contra-razões às fls. 117/129. 
É o relatório. 
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VOTO 
O EXMO. SR. JUIZ ARAKEN MARIZ (RELATOR): 
A matéria em exame, já se encontra pacificada nesta Egrégia Corte, que ao julgar a AMS 
nº 2333-CE, em sessão plenária de 05.06.91, relator o exmo. Sr. Juiz Lázaro Guimarães, 
declarou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 7.690/88, em Acórdão cuja ementa se 
destaca: 
“CONSTITUCIONAL. Taxa cobrada pela CACEX para emissão de guia ou licença para 
importação. Natureza tributária da exigência. Valor da mercadoria como base de cálculo. 
Afronta à proibição contida no art. 145, parágrafo 2º, da Constituição Federal. Declaração 
de inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 7.690/88”. 
De fato, a referida exação tem base de cálculo própria do imposto de importação, violando 
o disposto no art. 145, § 2º, da CF. 
Daí ser flagrante a sua inconstitucionalidade. 
Isto posto, nego provimento à apelação e à remessa oficial, tida como interposta. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 4.344 - CE 
Relator:     O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante:   FINOBRASA - FIAÇÃO NORDESTE DO BRASIL S/A 
Apelado:    BANCO DO BRASIL  S/A - CACEX 
Advogados:   DRS. THAÍS  HELENA  DE  QUEIROZ  NOVITA E OUTROS (APTE.) E  
LUIZ ROBERTO OLIVEIRA  DUARTE E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Tributário. Taxa . Liberação da Guia de Importação pela CACEX. Lei nº 7.690/88, Art. 1º. 
Compulsoriedade da exação.  
- Natureza jurídica de "taxa".   
- Base de Cálculo: preço das mercadorias. 
- Coincidência com a do imposto de importação. Ofensa ao art. 145, II, da CF.  
- Argüição de Inconstitucionalidade na AMS nº 2333-CE, Rel. Juiz Lázaro Guimarães. 
- Provimento da apelação. Concessão da segurança. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento à apelação para conceder a segurança, nos termos do relatório e voto 
anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 17 de outubro de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA  - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: FINOBRASA - Fiação Nordeste do Brasil S/A  
impetrou mandado de segurança preventivo contra ato do Gerente da Carteira de 
Comércio Exterior - CACEX, em Fortaleza, visando obter emissão de Guia de Importação 
sem o pagamento da taxa de 1,8%, incidente sobre o preço dos bens importados, na 
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forma prevista no art. 1º da Lei nº 7.690, de 19.12.88, que reputa inconstitucional. 
O MM. Juiz Federal da 6ª Vara do Ceará, Dr. Francisco Roberto Machado, denegou a 
segurança, por entender que a mencionada remuneração constitui preço público e não 
taxa, pelo que não estaria sujeita aos princípios constitucionais tributários. 
Apela a impetrante, sustentando que a taxa cobrada pela CACEX não é facultativa, pelo 
que tem a natureza de tributo e fere o princípio que veda a bitributação (CF, art. 145, § 
2º), por ter a mesma base de cálculo do imposto de importação. Alega, ainda, que há 
desproporção entre a taxa cobrada e o serviço efetivamente prestado. 
Pede o provimento da apelação para que seja a segurança concedida. 
O Banco do Brasil S/A respondeu, às fls. 134/137, pedindo a manutenção da sentença. 
Com o preparo (fls. 139-v), subiram os autos, vindo-me por distribuição. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Pretende a impetrante livrar-se do 
pagamento da remuneração prevista no art. 1º da Lei nº 7.690/88, sob o fundamento de 
se tratar de verdadeiro tributo sob a modalidade de "taxa", pelo que fere o art. 145, § 2º, 
da CF, bem como por haver desproporção com o serviço prestado. 
O Banco do Brasil S/A. por sua vez, sustenta que a chamada "taxa de expediente" da 
CACEX é mero preço público, não estando sujeita aos princípios constitucionais 
tributários. 
O cerne da controvérsia é a natureza jurídica da exação. 
A distinção entre ambos os institutos deve partir do enunciado da Súmula 545 do colendo 
STF: 
"Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente 
daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada a prévia autorização 
orçamentária, em relação à lei que as instituiu." 
A nota distintiva é, pois, a compulsoriedade ou facultatividade da cobrança. 
No caso, o importador somente conseguirá obter a Guia de Importação, documento 
imprescindível para a entrada de mercadorias alienígenas no país, mediante o pagamento 
da questionada "taxa de expediente", como "ressarcimento dos custos incorridos nos 
respectivos serviços". 
Não há forma de, licitamente, conseguir ultimar a operação de importação. O pagamento 
não é facultativo, mas compulsório. 
Deste modo, trata-se de verdadeira taxa, ou seja, tributo cobrado "em razão do exercício 
do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos 
específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição" (CF, art. 
145, II). 
Não desnatura sua essência tributária o fato da arrecadação ser feita por pessoa jurídica 
de direito privado, até porque o produto da arrecadação é recolhido à conta do Tesouro 
Nacional como receita orçamentária da União, como expressamente determina o art. 10, 
§ 3º, da Lei nº 2.145/53. O Banco do Brasil S/A age como simples arrecadador, no 
exercício de função pública delegada, tanto que cabível a presente segurança. 
Concluindo-se por sua natureza tributária, resta saber se pode ser validamente cobrada, 
nos termos do art. 1º da Lei nº 7.690/88. 
Entendo que não. Em primeiro lugar, não há proporção lógico-jurídica entre o serviço 
prestado pela CACEX e a remuneração exigida. É que a taxa é cobrada sempre à 
alíquota de 1,8% (um inteiro e oito décimos por cento), incidente sobre o valor da 
mercadoria importada. Quando o valor dos bens é elevado, a taxa também o é. Se as 
coisas forem de pequeno valor, a taxa também será ínfima, embora o serviço prestado 
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(expedição da Guia de Importação) seja exatamente o mesmo. 
Por outro lado, proíbe o art. 145, § 2º, da Constituição Federal, que a taxa tenha a mesma 
base de cálculo própria de imposto. Ora, sobre o valor dos bens importados já incide o 
imposto de importação. Há, na hipótese, bitributação constitucionalmente vedada. 
Por essas razões, o egrégio Plenário desta Corte já se pronunciou pela 
inconstitucionalidade da taxa em discussão, em acórdão da lavra do eminente Juiz Lázaro 
Guimarães, assim ementado: 
"EMENTA: Constitucional. Taxa cobrada pela CACEX para emissão de guia ou licença 
para importação. 
Natureza tributária da exigência. Valor da mercadoria como base de cálculo. Afronta à 
proibição contida no art. 145, parágrafo 2º, da Constituição Federal. Declaração de 
inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 7.690/88." 
(Dec. por maioria na Argüição de Inconstitucionalidade na AMS 2333 - CE, rel. Juiz 
Lázaro Guimarães, em 05.06.91, in DJ de 19.07.91, pág. 16836). 
Isto posto, nego provimento à remessa e à apelação. 
Reembolso das custas antecipadas. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 4.874 - CE 
Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A 
Apelada:     VINCUNHA NORDESTE S/A IND. TÊXTIL 
Advogados:   DRS. FRANCISCO GLAYDSON PONTES E  OUTROS (APTE.) E  
PEDRO VADSON RODRIGUES E OUTROS (APDA.) 
 

EMENTA 
Mandado de Segurança. Constitucional e Tributário. Taxa cobrada pela Cacex para 
emissão de guia de importação. Inconstitucionalidade. 
I - A taxa de 1,8% (um inteiro e oito décimos por cento), incidente sobre o valor dos bens 
que são importados, estabelecida pelo art. 1º da Lei nº 7.690, de 12 de dezembro de 
1988, tem a mesma base de cálculo do imposto de importação, sendo portanto 
inconstitucional por infringência ao § 2º do art. 145, da Constituição Federal. 
II - Apelação e remessa oficial improvidas. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
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 constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 17 de dezembro de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 

RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Vicunha Nordeste S/A - Indústria Têxtil impetrou 
mandado de segurança preventivo contra ato do Gerente da Carteira de Comércio 
Exterior do Banco do Brasil S/A - CACEX, em Fortaleza, objetivando eximir-se do 
pagamento da taxa de 1,8% cobrada nas operações de importação que realizavam, por 
entendê-la inconstitucional. 
O douto Juiz a quo concedeu a segurança ao entendimento de que o encargo financeiro 
criado pela Lei 7.690/88 era, na verdade, imposto, só podendo ser instituído mediante lei 
complementar, e desde que não fosse cumulativo e não tivesse fato gerador ou base de 
cálculo próprios dos impostos discriminados na Constituição Federal, nos termos do seu 
art. 154, inciso I. 
Inconformado, apela o Banco do Brasil S/A argüindo, dentre outras razões, que "o 
emolumento, em causa, não é uma taxa, porquanto o sujeito ativo do crédito é pessoa 
jurídica de direito privado, existe facultatividade do serviço, não tem o mesmo fato gerador 
nem tampouco, necessariamente, base de cálculo idêntica à do imposto de importação." 
(fls. 85). 
Não foram oferecidas contra-razões. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Sobre a matéria em exame, o Pleno deste 
egrégio Tribunal já teve oportunidade de se pronunciar quando, no julgamento da 
Argüição de Inconstitucionalidade na Apelação em Mandado de Segurança nº 2.333-CE, 
cuja cópia anexo ao presente como parte integrante, firmou o entendimento de que 
inconstitucional o encargo criado pela Lei nº 7.690. 
Com efeito, a taxa de 1,8% (um inteiro e oito décimos por cento), incidente sobre o valor 
dos bens que são importados do exterior, estabelecida pelo artigo 1º da Lei nº 7.690, de 
12 de dezembro de 1988, tem a mesma base de cálculo do imposto de importação, 
sendo, portanto, ilegal, por infringir o disposto no parágrafo 2º do artigo 145 da 
Constituição Federal. 
Estabelece o mencionado dispositivo legal que "as taxas não poderão ter base de cálculo 
própria de impostos". 
Como, de fato, trata-se, na espécie, de taxa em razão do poder de polícia, torna-se 
evidente a sua ilegalidade por adotar a mesma base de cálculo do imposto de importação. 
Não tem razão, assim, o impetrado, quando procura demonstrar que, no caso, a taxa 
cobrada em razão da expedição de guias de importação ou da carta de credencimento, 
constitui, na verdade, preço público e não propriamente taxa. 
Vale aqui a lição ministrada pelo professor Roque Antônio Carrazza quando afirma que o 
"preço deriva de um contrato firmado, num clima de liberade, pelas partes, com o fito de 
criarem direito e deveres recíprocos." (Curso de Direito Connstitucional Tributário, 2ª ed., 
RT, pág. 247). 
Em outro passo, ainda afirma o autor citado que: 
"(...) se o legislador quiser fazer ressarcir, pelos usuários, serviços públicos específicos e 
divisíveis, efetivamente prestados ou postos à disposição, só poderá fazê-lo por meio de 
taxa (de serviço, no caso). Do mesmo modo, se o legislador desejar que os administrados 
remunerem as depesas dos atos ou diligências de polícia que os alcançaram, deverá criar 
uma taxa (de polícia). Em síntese: serviço público específico e divisível e ato de polícia 
endereçado a alguém só podem ser remunerados por meio de taxa" (obr. cit., pág. 249). 
Com estas considerações, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 
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APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 27.241 - PE 
Relator:     O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante:    FAZENDA NACIONAL 
Apelada:    IMPERIAL DIESEL S/A VEÍCULOS PEÇAS E ACESSÓRIOS 
Advogados:   DRS. MODESTO TADEU OLIVEIRA DE AGUIAR E OUTROS  (APDA.)  
 

EMENTA 
Processual Civil e Constitucional. Taxa cobrada pela CACEX para emissão de guia ou 
licença para importação. Natureza tributária da exigência. Valor da mercadoria como base 
de cálculo. Afronta à proibição contida no art. 145, parágrafo 2º da Constituição Federal. 
Declaração de inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 7690/88. Precedentes. Apelo e 
remessa improvidos. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na forma 
do relatório e notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 15 de junho de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente e Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Trata-se de mandado de segurança impetrado 
contra a exigência do pagamento de taxa quando da emissão, pela CACEX, da licença ou 
guia de importação. A sentença reconheceu a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei 
7.690/88, que prevê o pagamento de taxa quando da emissão, pela CACEX, da licença 
ou guia de importação, por falta de previsão em lei complementar e por ter base de 
cálculo própria de imposto.   
Apelam o Banco do Brasil e a União Federal, ambos alegando ilegitimidade passiva e 
defendendo a validade da imposição questionada. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A legitimação da União para a causa 
decorre da sua qualidade de destinatária dos recursos arrecadados pela CACEX com a 
cobrança da taxa questionada. 
Rejeito a preliminar de ilegitimidade levantada pela apelante. 
No mérito, reporto-me aos fundamentos do acórdão na Argüição de Inconstitucionalidade 
na Apelação em Mandado de Segurança nº 2.333-CE: 
"O art. 10, parágrafo 1º, da Lei 2.145/53, recebeu nova redação, prevista na Lei 7.690/88, 
art, 1º, estabelecendo o pagamento do que denomina "taxa", quando da emissão, pela 
CACEX, da licença ou guia de importação, 'como ressarcimento dos custos incorridos nos 
respectivos serviços'." 
Não se trata de preço indicado como "taxa de expediente", porque não se leva em conta 
na sua cobrança o serviço realizado pela Carteira de Comércio Exterior do Banco do 
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Brasil, nem qualquer outro fator que tenha ligação com o exercício do poder de polícia, 
porquanto o contribuinte paga o equivalente a um inteiro e oito décimos por cento do valor 
da mercadoria importada. 
Também não importa a personalidade jurídica de direito privado do Banco do Brasil, 
porque, no caso, aquela instituição atua com típica delegação de poder público e os 
recursos são destinados ao Tesouro Nacional (Lei 2.145/53, art. 10, parágrafo 3º). 
Destaco do voto que proferi na Colenda Segunda Turma: 
"A sentença recorrida afirma que se trata de tributo, que teria de ser previsto em lei 
complementar, e não em lei ordinária, daí a sua inconstitucionalidade. A distinção entre 
taxa e preço público há de se buscar, conforme orientação contida na Súmula 545 do 
Supremo Tribunal Federal, na compulsoriedade daquela, cuja cobrança está condicionada 
a prévia autorização orçamentária. 
Apesar desse critério distintivo, persistiu a discussão a respeito da natureza de diversas 
figuras, cujos contornos se situam na zona limítrofe entre taxa e preço público. 
Reporta-se o parecer do Ministério Público (fls. 88/95) a lição do Juiz Hugo Machado, que 
facilita a compreensão de um e outro instituto. Diz o eminente tributarista: 
'O outro critério se traduz pela impossibilidade jurídica do atendimento da respectiva 
necessidade por outros meios'. 
No caso concreto, o importador tem que se submeter ao pagamento da chamada "taxa de 
expediente" da CACEX, pois esse é o meio exclusivo previsto na lei para efetivação da 
importação, mediante guia que aquele órgão do Banco do Brasil emite no exercício de 
típica função pública delegada. 
Argumenta o impetrado que, sendo pessoa jurídica de direito privado, não poderia cobrar 
tributo. Note-se, porém, o disposto no parágrafo 3º, do art. 10, da Lei 2.145/53: 
'Os recursos provenientes da taxa referida neste artigo serão recolhidos à conta do 
Tesouro Nacional, como receita orçamentária da União, nos termos do Decreto-Lei nº 
1.755, de 31 de dezembro de 1979'. 
Ora, tratando-se de prestação pecuniária compulsória - é devida sempre que alguém 
esteja na condição de importador - e incluídos os respectivos recursos no Orçamento da 
União, não há como fugir, segundo o verbete 545 da Súmula do STF, à sua conceituação 
como taxa. 
A sua base de cálculo é o valor da mercadoria importada, constante da guia ou licença ( 
art. 10, parágrafo 1º, da Lei 2.145/53, com a redação dada pela Lei 7.690/88. 
Ora, a Constituição Federal, art. 145, parágrafo 2º, estabelece que a taxa não poderá ter 
base de cálculo própria de imposto. 
Trata-se de velha e lógica limitação, decorrente da especificidade e divisibilidade que 
caracterizam a taxa. Não faz sentido tomar a lei como elemento aferidor do serviço de 
emissão de uma simples guia de importação o valor da mercadoria importada, já que não 
tem esta qualquer ligação com o ato de expedição daquela. 
Em outras palavras: tanto faz se importar bens que valem milhões de dólares, como um 
objeto de pequeno valor, o trabalho da CACEX na emissão da guia de importação é o 
mesmo. A base de cálculo da taxa teria que levar em conta o serviço prestado, e não o 
valor da mercadoria". 
Por essas razões, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
 

ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA AMS Nº 2.333 - CE 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante:    BANCO CENTRAL DO BRASIL (CACEX) 
Apelada:    FINOBRASA-FIAÇÃO NORDESTE DO BRASIL S/A 
Advogados:   DRS. FRANCISCO GLADYSON PONTES E OUTROS (APTE.) E  
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PÉRSIO DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS (APDA.) 
 

EMENTA 
Constitucional. Taxa cobrada pela CACEX para emissão de guia ou licença para 
importação. Natureza tributária da exigência. Valor da mercadoria como base de cálculo. 
Afronta à proibição contida no art. 145, parágrafo 2º, da Constituição Federal. Declaração 
de inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 7.690/88. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, declarar a 
inconstitucionalidade argüida, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 05 de junho de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO     - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: A eg. Segunda Turma acolheu a argüição de 
inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 7.690/88, que prevê o pagamento de taxa quando 
da emissão, pela CACEX, da licença ou guia de importação, por falta de previsão em lei 
complementar e por ter base de cálculo própria de imposto. 
Com vista, a douta Procuradoria Regional Federal devolveu os autos sem parecer. Na 
primeira instância, o Ministério Público Federal opinara pela inconstitucionalidade da 
cobrança do referido tributo. 
Trago  a  prejudicial   para   julgamento  deste Plenário. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O art. 10, parágrafo 1º, da Lei 
2.145/53, recebeu nova redação, prevista na Lei 7.690/88, art. 1º, estabelecendo o 
pagamento do que denomina "taxa", quando da emissão, pela CACEX, da licença ou guia 
de importação, "como ressarcimento dos custos incorridos nos respectivos serviços". 
Não se trata de preço indicado como "taxa de expediente", porque não se leva em conta 
na sua cobrança o serviço realizado pela Carteira de Comércio Exterior do Banco do 
Brasil, nem qualquer outro fator que tenha ligação com o exercício do poder de polícia, 
porquanto o contribuinte paga o equivalente a um inteiro e oito décimos por cento do valor 
da mercadoria importada. 
Também não importa a personalidade jurídica de direito privado do Banco do Brasil, 
porque, no caso, aquela instituição atua com típica delegação de poder público e os 
recursos são destinados ao Tesouro Nacional (Lei 2.145/53, art. 10, parágrafo 3º). 
Destaco do voto que proferi na Colenda Segunda Turma: 
"A sentença recorrida afirma que se trata de tributo, que teria de ser previsto em lei 
complementar, e não em lei ordinária, daí a sua inconstitucionalidade. 
A distinção entre taxa e preço público há de se buscar, conforme orientação contida na 
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Súmula 545 do Supremo Tribunal Federal, na compulsoriedade daquela, cuja cobrança 
está condicionada a prévia autorização orçamentária. 
Apesar desse critério distintivo, persistiu a discussão a respeito da natureza de diversas 
figuras cujos contornos se situam na zona limítrofe entre taxa e preço público. 
Reporta-se o parecer do Ministério Público ( fls. 88/95 ) a lição do Juiz Hugo Machado que 
facilita a compreensão de um e outro instituto. Diz o eminente tributarista: 
'O   outro     critério   se     traduz     pela impossibilidade jurídica do atendimento da 
respectiva necessidade por outros meios'. 
No caso concreto, o importador tem que se submeter ao pagamento da chamada "taxa de 
expediente" da CACEX, pois esse é o meio exclusivo previsto na lei para efetivação da 
importação, mediante guia que aquele órgão do Banco do Brasil emite no exercício de 
típica função pública delegada. 
Argumenta o impetrado que, sendo pessoa jurídica de direito privado, não poderia cobrar 
tributo. Note-se, porém, o disposto no parágrafo 3º do art. 10 da Lei 2.145/53: 
'Os recursos provenientes da taxa referida neste artigo serão recolhidos à conta do 
Tesouro Nacional, como receita orçamentária da União, nos termos do Decreto-Lei nº 
1.755, de 31 de dezembro de 1979.' 
Ora,   tratando-se   de   prestação   pecuniária compulsória - é devida sempre que alguém 
esteja na condição de importador - e incluídos os respectivos recursos no orçamento da 
União, não há como fugir, segundo o verbete 545 da Súmula do STF, à sua conceituação 
como taxa. 
A sua base de cálculo é o valor da mercadoria importada, constante da guia ou licença ( 
art. 10, parágrafo 1º, da Lei 2.145/53, com a redação dada pela Lei 7.690/88). 
Ora, a Constituição Federal, art. 145, parágrafo 2º, estabelece que a taxa não poderá ter 
base de cálculo própria de imposto. 
Trata-se de velha e lógica limitação, decorrente da especificidade e divisibilidade que 
caracterizam a taxa. Não faz sentido tomar a lei como elemento aferidor do serviço de 
emissão de uma simples guia de importação o valor da mercadoria importada, já que não 
tem esta qualquer ligação com o ato de expedição daquela. 
Em outras palavras: tanto faz se importar bens que valem milhões de dólares, como um 
objeto de pequeno valor, o trabalho da CACEX na emissão da guia de importação é o 
mesmo. A base de cálculo da taxa teria que levar em conta o serviço prestado, e não o 
valor da mercadoria". 
Por  essas  razões,  voto  pela   declaração  de inconstitucionalidade do art. 1º  da Lei 
7.690, de 15 de dezembro de 1988. 
 

Súmula nº 15 

É válida a cobrança da Taxa de Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores 
Mobiliários (Lei 7.940/89), com base em tabela, por faixas de contribuintes. 

REFERÊNCIAS 
Constituição Federal, art. 145, § 2º. 
Código Tributário Nacional, art. 77. 

PRECEDENTES 
AMS 2355 - PE (Segunda  Turma - 11.12.90-DJ 08.02.91) 
AMS 2357 - CE (Segunda  Turma - 02.04.91-DJ 30.12.91) 
AMS 2853 - PE 
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AMS 3724 - CE 
AMS 15149 - PE (Primeira Turma) 
Embargos de Declaração na AMS 3032 - PE (Primeira  Turma - 25.06.92-DJ 19.09.92) 
 (Julg: 22/09/93 DJ em 14/10/93 pág: 43517) 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2.355 - PE 
Relator:    O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelantes:   AGROPECUÁRIA MARFIM S/A E OUTRO 
Apeladas:    COMISSÃO DE  VALORES  MOBILIÁRIOS - CVM E  UNIÃO FEDERAL 
Advogados:   DRS. RITA  VALÉRIA  DE  CARVALHO  CAVALCANTE   E OUTROS (APTES.) E 
LILIAN  EVERTON LIMA E OUTROS (APDA.) 
 

EMENTA 
Tributário. Taxa de fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários. Lei nº 7.940/89. 
Constitucionalidade. 
1 - A taxa criada pela Lei nº 7.940/89, correspondente ao exercício do poder de polícia 
pela CVM, não tem base de cálculo própria de imposto, respeitado estando, portanto, o 
texto constitucional. 
2 - O fato do patrimônio líquido ser elemento informador do montante a ser pago não o 
caracteriza como base de cálculo. Os conceitos de patrimônio líquido e capital não se 
identificam. Um engloba o outro. 
3 - A regra do art. 77 do CTN, segundo a qual a taxa não pode incidir sobre o capital, não 
foi recepcionada pelas Constituições Federais de 1967 e de 1988. 
4 - A classificação das empresas segundo seu porte, estabelecendo-se três classes, 
correspondentes a três valores de taxa, não a torna absolutamente variável, não implica 
no entendimento do patrimônio líquido como base de cálculo, inexistindo relação 
gradativa proporcional entre o valor a ser pago e o patrimônio líquido. 
5 - Apelação improvida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas 
taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 11 de dezembro de 1990 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Agropecuária Marfim S/A e outro impetraram 
mandado de segurança preventivo contra ato do Delegado da Receita Federal em Recife-
PE. A Comissão de Valores Mobiliários - CVM integra a relação jurídico-processual na 
qualidade de litisconsorte passivo necessário. Entendem ser a Lei nº 7.940/89, que cria a 
Taxa de Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários, inconstitucional, sob o 
fundamento de que: 
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a) a base de cálculo da referida taxa é o patrimônio líquido, o que contraria a 
característica de tal tributo, de ordem contraprestacional; 
b) o tributo criado seria um verdadeiro imposto, pois o montante devido, em vez de 
corresponder ao pagamento do poder de polícia exercido pela CVM, corresponde a uma 
base de cálculo variável; 
c) a lei em questão fere o art. 77, parágrafo único, do CTN, que veda o cálculo de taxa em 
função do capital das empresas, espécie do gênero patrimônio líquido; 
d) ofende a Lei nº 7.490/89 a Carta Magna, que, em seu art. 145, § 2º,  afasta a 
possibilidade da taxa ter base de cálculo própria do imposto. 
Liminar concedida mediante efetivação de depósito. O Procurador da República chama a 
atenção para a ausência da comprovação do registro na Junta Comercial dos atos 
constitutivos das sociedades impetrantes. O Delegado da Receita Federal prestou 
informações juntando parecer do Serviço de Atividades Especiais. Entende que a 
proibição do cálculo da taxa em função do capital das empresas foi revogada pela 
Constituição de 1967 e sua sucedânea; que os entes contábeis "capital" e "patrimônio 
líquido" são incompatíveis; que a taxa sob exame não tem base de cálculo, inexistindo a 
operação "alíquota x base de cálculo"; que não existe imposto no sistema tributário que 
tenha como base de cálculo o patrimônio líquido, e que a taxa não ganha o caráter de 
variabilidade em função do patrimônio líquido. O que teria acontecido é que foram 
estipulados 3 valores distintos, conforme o porte das empresas e o custo de sua 
fiscalização pela CVM. 
A Comissão de Valores Mobiliários contestou a demanda. Argúi a sua ilegitimidade 
passiva, face verificar-se a figura do Amicus Curiae; a imprestabilidade do writ para atacar 
norma jurídica em tese considerada. No mérito, acompanha as teses defendidas pelo 
Delegado da Receita Federal em Recife. Parecer do Ministério Público Federal pela 
concessão da segurança. 
O MM. Juiz monocrático acolheu as alegativas do Delegado da Receita Federal e da 
CVM, quanto ao mérito. Entendeu legítimo o litisconsórcio instaurado e denegou a 
segurança. As impetrantes recorreram da decisão. Justificam seu posicionamento na não 
correspondência da taxa cobrada ao serviço prestado. Citam, em seu favor, julgamento 
proferido pelo Juiz Federal da 3ª Vara - Pernambuco. 
Contra-razões apresentadas. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): É ponto característico do instituto tributário 
conhecido pela denominação "taxa", a sua especificidade. Enquanto o imposto é de 
caráter genérico, a taxa deve corresponder a um serviço ou ao exercício do poder de 
polícia. O serviço pode vir a ser efetivamente prestado ou, simplesmente, posto à 
disposição do contribuinte. Quanto à justeza do ato de cobrar a taxa criada pela Lei nº 
7.940/89, não há dúvida. A Comissão de Valores Mobiliários, em fiscalizando as 
empresas que atuam no mercado de valores mobiliários, exerce poder de polícia 
legalmente atribuído. Isto implica na geração de custos, cujo ônus é repassado a tais 
empresas, através da cobrança da taxa. 
Importa saber, e é sobre isto que se litiga, se a forma como está sendo cobrada a taxa é 
correta, é a legal. Como bem assinalam as apeladas, "patrimônio líquido" e "capital" não 
se confundem. A vedação contida no art. 77, parágrafo único, não foi confirmada pela 
Constituição de 1967 e 1988, de modo expresso. Mas há outro detalhe a ser consignado: 
a taxa em debate tem base de cálculo própria do imposto? 
Entendo que não. 
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Ao contrário do que pretendem confundir as impetrantes, em seu petitório exordial e nas 
razões do apelo, a taxa em discussão não tem base de cálculo própria de imposto. A bem 
da verdade, ela sequer tem base de cálculo. É preciso, para a exata compreensão desta 
afirmativa, digredir um pouco sobre o que vem a ser base de cálculo. 
A base de cálculo é o elemento fático, em função do qual se obtém o montante tributário a 
ser recolhido. Assim, se num certo caso hipotético uma empresa se enquadra no fato 
gerador de um tributo e este corresponde a 10% do lucro operacional da mesma, a base 
de cálculo é exatamente o lucro operacional. O percentual de 10% é a alíquota do tributo. 
Existe, pois, uma correlação direta, na operação de quantificação do devido ao Poder 
Público, entre o que será pago e a base de cálculo. 
Não é o que acontece no caso concreto. Não há um acréscimo gradativo proporcional da 
taxa, em função do aumento gradativo do patrimônio líquido. A taxa não é variável, em 
sentido absoluto. O que acontece é que o poder de polícia desempenhado o será de 
modo mais ou menos complexo, conforme de maior ou menor porte a empresa 
fiscalizada. 
Estabeleceu-se, daí, em função do patrimônio líquido, três faixas de empresas, a que 
correspondem três níveis de taxa. Enquadrada a empresa numa determinada faixa, 
pagará a taxa para ela definida. Mas não há variabilidade da taxa. O dado patrimônio 
líquido serve, tão-somente, para o necessário enquadramento preliminar da empresa. São 
três valores já previamente definidos. 
A taxa é do tipo variável classista, sendo a tributação feita em grupos, variando conforme 
segmentos já préestabelecidos. As empresas impetrantes se sujeitam à fiscalização do 
poder de polícia. Então, precisam pagar a taxa, em função do poder de polícia 
efetivamente exercido. O art. 145, § 2º, da Carta Magna de 1967, não foi ofendido pela Lei 
nº 7.490/89. Ainda que a taxa tivesse base de cálculo (e não tem, como já provamos), 
esta não seria própria de imposto. 
A enumeração dos impostos é taxativa. Estão previstos nos arts. 153, 155 e 156 da 
Constituição Federal. Nenhum deles tem por base de cálculo o patrimônio líquido. Não há, 
portanto, inconstitucionalidade alguma a ser declarada incidenter tantum. 
Diante do exposto, a sentença recorrida deve ser confirmada. Nego provimento à 
apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2.357 - CE 
Relator: O SR. JUIZ PETRÚCIO FERREIRA 
Apelante:    FAZENDA  NACIONAL  E  CVM - COMISSÃO DE VALORES 
Apelado:     ELIZABETH NORDESTE S/A 
Advogados:   DRS. CARLOS C. A. DE AMORIM  E OUTROS (APTES.) E  
PÉRSIO DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. Taxa de Fiscalização dos Mercados de Títulos e 
Valores Mobiliários da Comissão de Valores Mobiliários (Lei 7.940/89 art. 2º). 
Constitucionalidade. 
1. Independente do fato do Patrimônio Líquido ser elemento informativo do montante a ser 
pago a título da taxa criada pela Lei 7.940/89, art. 2º, tal patrimônio não se constitui como 
base de cálculo da referida taxa, que tem, no exercício do poder de polícia da CVM seu 
fato gerador. 
2. Apelações e Remessa Oficial, tida como interposta, providas. 
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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 às apelações e à remessa oficial tida como interposta, 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, 02 de abril de 1991 (data de julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO      - Presidente 
JUIZ PETRÚCIO FERREIRA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRÚCIO FERREIRA: Elizabeth Nordeste S/A, impetrou Mandado de 
Segurança contra atos dos Srs. Delegado da Receita Federal em Fortaleza e Delegado 
Regional em Fortaleza da Comissão de Valores Mobiliários - CVM - objetivando liminar 
que a libere da cobrança e das penalidades pelo não pagamento da Taxa de Fiscalização 
instituída pela Lei 7.940/89, face à sua inconstitucionalidade. 
Argüi em sua inicial, ser empresa estabelecida no Nordeste do Brasil, na área de atuação 
da SUDENE estando, por isso, habilitada a beneficiar-se dos incentivos fiscais criados 
para estimular o desenvolvimento da região, sujeita pois, à fiscalização da Comissão de 
Valores Mobiliários prevista no DL 2.298/86. 
Entretanto, a partir de janeiro de 1990, está sujeita ao pagamento de Taxa de 
Fiscalização criada pela Lei 7.940/89, taxa esta que, apesar de ter como fato gerador o 
exercício do poder de polícia, tomou como base de cálculo o patrimônio líquido da 
impetrante, o que vem a ferir o disposto no art. 77 do CTN, vez que o capital social da 
mesma integra tal patrimônio. Desta forma, criou-se um verdadeiro imposto, que 
apresenta indevido por respaldar-se em lei manifestamente inconstitucional e afrontar o § 
2º do art. 145 da Constituição Federal. 
Liminar deferida (fls. 35) mediante depósito judicial. 
Nas informações, o Delegado da Receita Federal em Fortaleza, adota como subsídio o 
parecer nº 75-90-PFN/CE, da Procuradoria da Fazenda Nacional no Ceará, o qual 
argumenta a legitimidade da cobrança da referida taxa, por entender que o capital social 
da empresa não se confunde com o seu patrimônio líquido. 
Informa também a Comissão de Valores Mobiliários alegando, preliminarmente a 
decadência do direito à impetração, a incompetência absoluta do foro em razão de o 
Presidente da Autarquia ter sede e foro no Rio de Janeiro, a prevenção do Juízo que 
despachou em primeiro lugar, em razão de várias ações terem sido ajuizadas em juízos 
diversos, a sua participação na lide nos termos do art. 31 da Lei 6.385/76, ou seja, tão só 
prestando esclarecimento técnicos necessários e por fim, que mandado de segurança não 
é via própria para declarar inconstitucionalidade de lei em tese. Pede a extinção do 
processo nos termos do art. 267, IV e VI do CPC. No mérito, argumenta que a taxa de 
fiscalização criada deriva do poder de polícia, sendo necessária aos efetivos serviços, 
contínuos, regulares e permanentes de divulgação, acompanhamento e fiscalização a que 
se propõe, mesmo que não utilizado pelo contribuinte. Portanto é lícita e constitucional, 
nos termos do art. 145 II da CF/88 e art. 78 do CTN. 
O Ministério Público em seu parecer entende que tal impetração não se dirige à lei em 
tese. Considera a CVM parte ilegítima para integrar a relação processual, por entender 
que a autoridade impetrada é apenas aquela que executa o ato legislativo, no caso o 
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Delegado da Receita Federal em Fortaleza. Entende ainda o Ministério Público a 
inconstitucionalidade da exigência questionada, face a eleição de sua base de cálculo 
que, sendo sobre o patrimônio líquido das empresas, é própria de imposto, razão porque, 
opina pela concessão da segurança. 
Na sentença, o MM. Juiz monocrático rejeitou a preliminar arguída de impetracão contra 
lei em tese, concedendo a segurança, declarando a inconstitucionalidade "incidenter 
tantum" da Lei 7.940/89, em razão da mesma ter base de cálculo própria de imposto. Sem 
duplo grau, face ao princípio da igualdade processual (art. 5º, CF/88). 
Inconformada, apela a Fazenda Nacional alegando ter havido equívoco por parte do 
julgador ao admitir que o patrimônio líquido se confunde com o capital social das 
empresas, e ainda, que é inaceitável o argumento de que a referida taxa tem base de 
cálculo própria de imposto, por não existir imposto que tenha o 'patrimônio líquido' como 
base de cálculo. Insurge-se, por fim, com a interpretação dada na sentença apelada, ao 
princípio da igualdade processual. 
Apela também da sentença a CVM, reforçando o entendimento de legalidade da referida 
exação, face a inexistência de identidade com base de cálculo de imposto, a diferença 
entre taxa de polícia e taxa de serviços, e por fim, a desnecessidade de equivalência de 
valores entre a exigência tributária e o custo da atividade estatal. Pede a reforma da 
decisão. Anexa às razões de apelo os documentos de fls. 130 à 144. 
Contra-razões. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRÚCIO FERREIRA (Relator): Na ação mandamental colima a 
impetrante, a decretação da inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 7.940/89, sob o 
fundamento de que a taxa de fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários, 
por ele previsto, invadiu a esfera do imposto ao tomar por base de cálculo o patrimônio 
líquido de seu sujeito passivo, ferindo, inclusive, a reserva do CTN que veda a taxação do 
capital social das empresas. 
Inexato é a identificação que se tenta fazer entre capital social e patrimônio líquido, vez 
que se trata de conceitos diferentes buscado, inclusive, em ciências diversas. Senão 
vejamos: a Ciência Contábil é quem define patrimônio líquido como sendo a diferença 
encontrada entre o ativo e o passivo exigível, correspondendo pois ao conjunto de bens, 
direitos e obrigações, que é demonstrado, em determinada data, pelo balanço. Enquanto 
que o conceito de capital social, é sem dúvida, pela sua própria natureza, de Direito 
Comercial que assim o formula "Capital social é a soma representativa das contribuições 
dos sócios". 
Pode o capital ser constituído em dinheiro, a que os franceses chamam de apport en 
numeraire, ou em bens, apport en nature. (Obra citada Curso de Direito Comercial, 
Rubens Requião, Edição Saraiva, fls. 245, 7ª ed.). Sendo por este motivo que, a exemplo, 
o Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 85.450/80, utiliza 
distintamente as duas figuras CAPITAL SOCIAL E PATRIMÔNIO LÍQUIDO. 
Em verdade o que se evidencia da referida taxa é que a mesma utilizou o Patrimônio 
Líquido como mero elemento referencial e, em assim sendo uma sociedade com maior 
Patrimônio Líquido exigirá maior volume de serviços da C.V.M. no exercício do Poder de 
Polícia; no mais fez também distinção do tipo de atividade que lhe exigirá maior ou menor 
atuação fiscalizadora não se podendo desta forma detectar infração a vedação tributária 
de se taxar o capital social, nem invasão do campo dos impostos. 
Possuindo a taxa função remuneratória de serviço público, como se observa de seu 
conceito firmado no art. 77 do CTN que assim dispõe: "As taxas cobradas pela União, 
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pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas 
atribuições; tem como fator gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a 
utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e indivisível, prestado ao 
contribuinte ou posto à sua disposição. Natural, pois, que uma sociedade que se utilize 
mais do serviço prestado pela C.V.M., pague mais pelo mesmo. 
Portanto, tendo em vista que o patrimônio líquido foi utilizado como mero elemento 
referencial para cobrança da taxa, nos termos do art. 2º da Lei 7.940/89, e tendo a mesma 
observado os critérios de razoabilidade, é de se declarar sua constitucionalidade, pelo 
que modificando a sentença que assim não se posicionou dou provimento a remessa 
oficial, tida como interposta, e às apelações. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2.853 - PE 
Relator:     O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante:   FAZENDA MILANO S/A 
Apeladas:    FAZENDA  NACIONAL  E  CVM - COMISSÃO DEVALORES MOBILIÁRIOS 
Advogados:  DRS. RITA   VALÉRIA  DE  CARVALHO  CAVALCANTE  E OUTROS  (APTE.)  E 
CARLOS  CEZAR  ALCÂNTARA  DE  AMORIM E OUTROS (APDAS.) 
 

EMENTA 
Tributário. Taxa de Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários. Cobrança 
com base em tabela, por faixas de contribuintes. Inexistência de violação do art. 77, CTN, 
ou do art. 145, § 2º, da Constituição Federal. 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  1991  (data   do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ     - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 

RELATÓRIO 
O  SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES:  Insurge-se   a apelante contra a sentença que 
denegou segurança impetrada para suspender a exigência da cobrança da Taxa de 
Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários, criada pelo art. 3º da Lei 
7.940/89. 
Alega, em resumo: que a base de cálculo da exação incide sobre seu patrimônio líquido, o 
que contraria a vedação contida no art. 77 do CTN; inconstitucionalidade da taxa, face ao 
teor do parágrafo 2º, do art. 145, CF/88, por se tratar de um verdadeiro "imposto sobre o 
patrimônio". 
Recebido o recurso e apresentadas contra-razões, subiram os autos a este Tribunal, 
tocando-me a distribuição. 
Dispensei revisão, por se tratar de matéria de direito. 
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É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ  LÁZARO  GUIMARÃES  (Relator):   A impetrante está sujeita ao 
pagamento da Taxa de Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários, 
conforme reconhece na inicial, por se tratar de sociedade beneficiária de recursos 
oriundos de incentivos fiscais. 
Sobre tais sociedades se exerce o poder de polícia da Comissão de Valores Mobiliários, 
cujo âmbito de atuação é nacional. 
O tributo questionado é cobrado conforme tabelas que fixam valores em Bônus do 
Tesouro Nacional, por três faixas de contribuintes, levando-se em consideração o 
patrimônio líquido da empresa. 
Não se trata, portanto, de cobrança com certa base de cálculo sobre a qual se aplique 
uma alíquota. O valor da taxa, repita-se, é fixo, corrigido de acordo com a variação da 
OTN. 
Não existe, assim, base de cálculo, muito menos identidade com base de cálculo de 
imposto. 
O patrimônio líquido da empresa é, tão-somente um referencial para se estabelecer a 
faixa em que se integra, a fim de evitar que uma sociedade que movimente um montante 
maior de títulos e valores mobiliários pague o mesmo que uma outra de menor porte. Isso 
porque a dimensão do contribuinte é fator de maior ou menor intensidade da ação 
fiscalizadora da CVM. 
Inexiste, como se vê, violação da regra do art. 77 do Código Tributário Nacional, porque a 
taxa não é cobrada em função do capital social da apelante, e sim com base em tabelas, 
segundo o porte da empresa. 
Tampouco se infringiu o comando do art. 145, § 2º, da Constituição Federal, pois não há 
identidade da taxa questionada com base de cálculo de imposto. 
A taxa decorrente da fiscalização do mercado de títulos e valores mobiliários guarda 
relação com o exercício do poder de polícia. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 3.724 - CE 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelantes: CTN - CIA/ TÊXTIL DO NORDESTE E FAZENDA NACIONAL 
Apelados: OS MESMOS 
Advogados: DRS. DAMIANA AUXILIADORA R. DE OLIVEIRA E OUTROS   
 

EMENTA 
Tributário. Taxa de Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários. Cobrança 
com base em tabela, por faixas de contribuintes. Inexistência de violação do art. 77, CNT, 
ou art. 145, parágrafo 2º, da Constituição Federal. Aplicação do enunciado da Súmula 246 
do extinto TFR. Apelo da autora improvido. Apelo da Fazenda Nacional e remessa oficial 
providos. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
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Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação do particular e dar provimento à apelação da Fazenda 
Nacional 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,  24   de  setembro  de  1991  (data   do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ     - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 

RELATÓRIO 
O  SENHOR  JUIZ  LÁZARO  GUIMARÃES: Insurge-se a Fazenda Nacional contra 
sentença que concedeu a segurança impetrada para suspender a exigência da cobrança 
da Taxa de Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários, criada pelo art. 3º 
da Lei 7.940/89. 
Alega, em resumo, que a sentença laborou em equívoco ao admitir que o patrimônio 
líquido se confunde com o capital social das empresas; inexistência de tributo que tenha 
patrimônio líquido como base de cálculo. Finalmente, insurge-se, ainda, quanto à 
interpretação que a sentença deu ao princípio da isonomia constitucional. 
A impetrante, por sua vez, apela da parte da sentença que a submeteu ao reexame 
necessário. Com contra-razões, vieram os autos. Dispensei nova ouvida do Ministério 
Público Federal em razão do disposto no art. 17 da Lei 1533/51 e da regra do art. 207, 
RITRF/5ª. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Esta Turma vem aplicando 
reiteradamente o enunciado da Súmula 246 do extinto Tribunal Federal de Recursos. 
Com efeito, discutindo-se a constitucionalidade da cobrança do FINSOCIAL, não incide à 
hipótese a regra da Lei 6.825/80, sob pena de subtrair-se do Supremo Tribunal Federal o 
controle que lhe é atribuído pelo art. 102, da Constituição Federal. 
Tais causas, assim, estão sujeitas a reexame necessário, seja qual for o conteúdo 
econômico da pretensão. 
Por isso que, enquanto não houver a confirmação pelo Tribunal, a sentença não transita 
em julgado. 
No  mérito,  a   impetrante   está  sujeita   ao pagamento da Taxa de Fiscalização dos 
Mercados de Títulos e Valores Mobiliários, conforme reconhece na inicial, por se tratar de 
sociedade beneficiária de recursos oriundos de incentivos fiscais. 
Sobre tais sociedades se exerce o poder de polícia da Comissão de Valores Mobiliários, 
cujo âmbito de atuação é nacional. 
O tributo questionado é cobrado conforme tabelas que fixam valores em Bônus do 
Tesouro Nacional, por três faixas de contribuintes, levando-se em consideração o 
patrimônio líquido da empresa. 
Não se trata, portanto, de cobrança com certa base de cálculo sobre a qual se aplique 
uma alíquota. O valor da taxa, repita-se, é fixo, corrigido de acordo com a variação da 
OTN. 
Não existe, assim, base de cálculo, muito menos identidade com base de cálculo de 
imposto. 
O patrimônio líquido da empresa é, tão-somente, um referencial, para se estabelecer a 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

faixa em que se integra, a fim de evitar que uma sociedade que movimente um montante 
maior de títulos e valores mobiliários pague o mesmo que uma outra de menor porte. Isso 
porque a dimensão do contribuinte é fator de maior ou menor intensidade da ação 
fiscalizadora da CVM. 
Inexiste, como se vê, violação da regra do art. 77 do Código Tributário Nacional, porque a 
taxa não é cobrada em função do capital social da apelante, e sim com base em tabelas, 
segundo o porte da empresa. 
Tampouco se infringiu o comando do art. 145, parágrafo 2º, da Constituição Federal, pois 
não há identidade da taxa questionada com base de cálculo de imposto. 
A taxa decorrente da fiscalização do mercado de títulos e valores mobiliários guarda 
relação com o exercício do poder de polícia. 
Por essas razões, nego provimento à apelação da impetrante e dou provimento à 
apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial para denegar a segurança, com 
inversão do ônus de sucumbência. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 15.149 - PE 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: BARRA S/A - AGRICULTURA E PECUÁRIA 
Apelada: CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
Advogados: DRS. RITA   VALÉRIA  DE  CARVALHO  CAVALCANTE  E OUTROS (APTE.) E 
MARIA IZABEL DO PRADO BOCATER E OUTRO (APDA.) 
 

EMENTA 
Mandado de Segurança. Denegação do "writ". Diversidade de fundamentos. 
- Insubsistente as razões do douto Julgador monocrático ao denegar a segurança por não 
vislumbrar a violação do direito líquido e certo do impetrante, com a simples ameaça de 
cobrança da "taxa de fiscalização", instituída pela Lei 7.940/87, reputada inconstitucional. 
- Vinculada e obrigatória a atividade administrativa da autoridade competente para o 
recolhimento da exação, traduz ameaça a direito líquido e certo a possibilidade concreta 
de vir a se fazer a cobrança da exação. Viável, portanto, a utilização do "mandamus". 
- Mantém-se o "decisum", embora por fundamento de mérito diverso do adotado na 
sentença, prevalecendo o entendimento consagrado na Turma sobre a questão e assim 
ementada: 
"Tributário. Constitucional. Taxa de fiscalização. Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 
Base de cálculo. Patrimônio líquido. Lei nº 7.940/89. Constitucionalidade. 
- Este egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região entendeu, por maioria de votos, 
constitucional a cobrança da taxa de fiscalização instituída pela Lei nº 7.940/89. 
- O patrimônio líquido figura como simples critério por repartir os contribuintes por faixas, 
de acordo com seu porte e capacidade contributiva, para cada faixa ficando estipulado em 
valor fixo, a traduzir graduação crescente do valor da taxa. 
- Apelação desprovida." 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes 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, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
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Recife, 03 de dezembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Barra S/A - Agricultura e Pecuária apela da 
sentença denegatória da segurança preventiva contra ato do Sr. Delegado da Receita 
Federal em Recife, apontando como litisconsorte passiva necessária a Comissão de 
Valores Mobiliários - CVM, buscando se eximirem da Taxa de Fiscalização criada pela Lei 
nº 7.940/89, por entendê-la inconstitucional. 
Após a regular tramitação do feito, a sentença apelada denegou a segurança, entendendo 
imprópria a via mandamental, só cabível contra lançamento tributário já elaborado e 
notificado ao contribuinte. 
Alegou a apelante, nas razões, por ter a Lei 7.940/89 criado verdadeiro imposto ao eleger 
o "patrimônio líquido" como base de cálculo da taxa e não a extensão do poder de polícia 
a ser exercido pela CVM, violando, desta maneira, as normas do artigo 145, § 2º, da CF, e 
o art. 77 do CTN. 
A Comissão de Valores Mobiliários argumentou nas contra-razões ter a Lei nº 7.940/89 
elegido critério justo e razoável para a cobrança da taxa de fiscalização. A partir de faixas 
de patrimônio líquido, levou em consideração a proporção dos dispêndios necessários 
para o exercício da atividade de polícia desempenhada pela Comissão. 
Regularmente processados, subiram os autos a este egrégio Tribunal e a mim couberam 
por distribuição. 
Relatei 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): O MM. Juiz Federal a quo denegou a 
segurança, após processar o feito regularmente. Entendeu inexistir na situação direito 
subjetivo líquido e certo tutelável pela ação mandamental, em se tratando de lançamento 
tributário ainda em fase de elaboração e não notificado ao contribuinte. 
O mandamus assestara-se contra a ameaça da cobrança da "taxa de fiscalização", 
instituída pela Lei 7.940/89, reputada inconstitucional. Ela certamente se concretizaria, se 
a não pagassem as impetrantes. 
As razões expendidas pelo nobre sentenciante para indeferir o pedido revelam-se, 
entretanto, insubsistentes. Ora, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e 
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (CTN, art. 142, parágrafo único). 
Jamais poderá deixar de exercê-la a autoridade impetrada. Se não impedida por medida 
judicial, ela exigirá a contribuição em questão, realizando o acertamento tributário, de 
detenção pretendida. 
De qualquer modo, destacado restou o writ, embora por fundamento jurídico distinto do 
adotado por esta Turma para confirmar sentença denegatória atinente à espécie. 
A ementa de aresto abaixo transcrita exibe a motivação de nossas decisões a respeito do 
tema: 
"Tributário. Constitucional. Taxa de fiscalização. Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 
Base de cálculo. Patrimônio líquido. Lei nº 7.940/89. Constitucionalidade. 
- Este egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região entendeu, por maioria de votos, 
constitucional a cobrança da taxa de fiscalização instituída pela Lei nº 7.940/89. 
- O patrimônio líquido figura como simples critério por repartir os contribuintes por faixas, 
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de acordo com seu porte e capacidade contributiva para cada faixa ficando estipulado em 
valor fixo, a traduzir graduação crescente do valor da taxa. 
- Apelação desprovida." 
Tal fundamentação, inobstante diferente da utilizada no decisum monocrático, presta-se, 
porém, para confirmá-lo, não se olvidando poderem os julgadores de primeiro e segundo 
graus, em um feito objeto de recurso, chegar a uma idêntica conclusão, se bem que por 
motivações não iguais. 
Em face do exposto, nego provimento à apelação. 
Assim voto. 
 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AMS Nº 3.032 - PE 
Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Embargantes: TACAVISA - TACAIMBO AVÍCOLA S/A E OUTRO 
Embargada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. RITA VALÉRIA DE CARVALHO     CAVALCANTE E OUTRO(EMBTE.) 
 

EMENTA 
Embargos de Declaração. Acórdão. Entendimento. Plenário. Exame de todos os 
dispositivos apontados como violados. Rejeição. - Não há que se falar em omissão se o 
acórdão embargado adotou integralmente o entendimento do Plenário, examinando todos 
os dispositivos, legal e constitucional apontados como violados. - Embargos de 
declaração rejeitados. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima  indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, rejeitar os embargos, 
na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 08 de outubro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO   - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO       - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: TACAVISA - Tacaimbo Avícola S/A e outro opõem, 
tempestivamente, embargos de declaração contra acórdão desta egrégia Turma, da lavra 
do eminente Juiz Geraldo Apoliano, à época me substituindo, de seguinte teor: 
"CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI Nº 7.940/89. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS 
MERCADOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. CONSTITUCIONALIDADE. 
- A Taxa de Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários, instituída pela Lei 
nº 7.940/89, tem por fundamento jurídico o exercício do poder de polícia, legalmente 
atribuído à CVM.  
- Legitimidade da cobrança da Taxa em valores fixos, segundo as tabelas "A", "B" e "C" a 
que se reporta o art. 4º, da mencionada lei, técnica essa denominada de tributo fixo. 
- Não existem, nos tributos fixos, quaisquer cálculos a serem feitos, posto que certos e 
invariáveis os valores cobrados, de acordo com cada classe de contribuinte, fixados 
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diretamente pelo legislador. Inexistindo base de cálculo na cobrança da referida exação, 
não incide a vedação do art. 145, § 2º, da Constituição.  
- O princípio da capacidade contributiva também pode ser aplicado em relação às taxas. 
Cabível, destarte, a fixação de tabelas diversas para a cobrança da Taxa de Fiscalização 
acima referida, tomando-se por base o patrimônio líquido da empresa, em respeito a tal 
princípio. 
- Apelo da União Federal provido. Prejudicada a apelação das impetrantes." 
Sustentam os embargantes haver obscuridades no referido acórdão, uma vez que o voto 
condutor do aresto trouxe como fundamentos apenas alguns traços do pensamento deste 
Juiz, que não têm relação íntima com a petição inicial, a sentença e a apelação interposta. 
Ademais, na conclusão, não se faz referência alguma ao disposto no art. 77, do CTN, 
sendo superficial a menção exposta no acórdão. 
Pedem, assim, se declarem os pontos alegados pelos impetrantes, na sua apelação, 
indicando quais os dispositivos constitucionais que serviram de base ao acórdão, para 
que os mesmos possam ter condições de ingressar com os competentes recursos 
extraordinário e especial. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Em primeiro lugar, há de destacar-se que 
o eminente Relator do acórdão ora embargado, o Juiz Geraldo Aapoliano, adotou como 
razões de decidir as mesmas razões por mim adotadas e acolhidas pelo egrégio Plenário, 
quando do julgamento da AMS 4186-CE, onde foram examinadas todas as questões 
jurídicas pertinentes. 
Os fundamentos do pedido da inicial foram a ilegalidade e a inconstitucionalidade da 
referida taxa, posto que estaria sendo criado um imposto rotulado como "taxa" que estaria 
a incidir sobre o patrimônio líquido da empresa, violando o disposto nos art. 77, parágrafo 
único, e 145, § 2º, da Lei Maior. 
No acórdão embargado, no entanto, nele fazendo parte integrante os votos proferidos no 
julgamento do recurso, nos termos do art. 77, do Regimento Interno deste Tribunal, ficou 
assentado não haver violação aos arts. 77, do CTN, e 145, § 2º, da Constituição Federal, 
posto que: a) a Taxa de Fiscalização, instituída pela Lei 7.940/89, estaria a ser cobrada 
pelo exercício regular do poder de polícia, legalmente atribuído à CVM; b) em se tratando 
de tributo fixo, inexiste base de cálculo; c) a variação do valor da taxa, em função do 
patrimônio líquido da empresa é simples fator de realização do princípio da capacidade 
contributiva (CF, art. 145, § 1º) também às taxas. 
Acrescente-se, finalmente, que, ao contrário do que afirmam as embargantes, sua 
apelação atacou, tão-somente, a desnecessidade de remessa oficial, tendo a mesma sido 
julgada prejudicada, face ao provimento da apelação da União Federal. 
Assim, foram examinados os dispositivos legal e constitucional tidos como violados, bem 
como a regra constitucional aplicável à espécie. Não havendo, pois, o que declarar. 
Rejeito os embargos. 

Súmula nº 16 

O reajuste dos servidores militares estabelecido na Lei 8.237/91 não tem aplicação 
aos servidores civis. 

REFERÊNCIA 
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Constituição Federal, art. 37, X. 

PRECEDENTES 
AC 21410 - RN (Segunda Turma) 
AC 22631 - RN (Primeira Turma) 
AC 24222 - AL (Primeira Turma) 
(Julg: 22/09/93 DJ em 14/10/93 pág: 43517) 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 21.410 - RN 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelantes: CÍCERO SOARES DA COSTA E OUTROS 
Apelada: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
Advogados: DRS. MARIA ESTELA CUNHA DE CASTRO (APTES.) E  
HELENA  KELLER OTON COSTA  BONACCI E OUTROS  (APDA.) 
 

EMENTA 
Administrativo. Reajuste dos servidores militares estabelecido na Lei 8.237/91. Correção 
específica não alcançada pela regra do art. 37, X, da Constituição Federal. 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, 09 de março de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ PETRÚCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES  - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurgem-se os apelantes, servidores da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte,  contra sentença que denegou pedido de 
extensão do reajuste de soldo de 45% concedido em setembro de 1991 aos servidores 
militares da União. Alegam, em resumo, que a decisão deixou de aplicar a regra do art. 
37, X, da Constituição Federal. 
Sem contra-razões, vieram os autos, tocando-me a distribuição.  
É o relatório 
Peço dia para julgamento.  
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A questão cinge-se a verificar se a 
elevação de valores dos soldos dos militares, prevista na Lei 8.237/91, deveria estender-
se aos servidores civis da União e de suas autarquias, em razão da regra do art. 37, X, da 
Constituição Federal. 
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A simples leitura da Lei 8.237 revela a sua finalidade de estabelecer uma nova estrutura 
remuneratória dos integrantes das Forças Armadas. Efetivou-se, ali, revisão especial e 
não revisão geral que ensejasse a aplicação do princípio isonômico contido no referido 
dispositivo constitucional.  
Havia sérias disparidades de tratamento entre servidores militares e civis, com larga 
defasagem prejudicial aos primeiros, especialmente em comparação com algumas 
carreiras do Executivo, como as da Receita Federal e da Polícia Federal, e as do 
Legislativo e do Judiciário,  que se buscou corrigir, naquela oportunidade.  
Mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.  
Nego provimento ao apelo.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 22.631 - RN 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelantes: MÁRIO ROCHA E OUTRO 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS.  JACQUELINE  MAIA  ROCHA  BEZERRA (APTE.) E  
MARLY DE ARAÚJO COSTA E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Constitucional e Administrativo. Servidor Público Civil. Vantagem da Lei nº 8.237/91. 
Inaplicabilidade. 
A norma constitucional (art. 37, X) só impede o estabelecimento de índices diferenciados 
para o aumento dos servidores quando se tratar de revisão geral de remuneração. 
A Lei nº 8.237/91 não versa sobre aumento ou revisão geral de vencimentos, mas apenas 
estabelece acréscimo pecuniário específico aos servidores militares, com o objetivo de 
corrigir distorções salariais. 
Inexistência de violação ao princípio isonômico. 
Manutenção da sentença. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 25 de março de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA    - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA:  Mário Rocha e outro,  servidores públicos federais 
aposentados, ajuizaram, perante a 2ª Vara Federal - RN, ação ordinária contra o INSS   
visando à incorporação aos seus proventos  do índice de 45% (quarenta e cinco por 
cento) a partir do mês de setembro de 1991, concedido aos militares por força da Lei 
8.237/91. 
Sustentaram, em síntese, que a mencionada Lei 8.237, ao conceder, exclusivamente, aos 
militares o percentual de reajuste de 45% sobre os respectivos soldos, teria violado o 
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disposto no art. 37, X, da CF. 
O MM. Juiz Federal julgou improcedente o pedido por entender que a Lei 8.237 instituiu 
acréscimo pecuniário de natureza especial, inconfundível com o aumento geral previsto 
no art. 37, X, da Carta Magna. 
Irresignados, apelaram os autores, reiterando os termos da exordial. 
Subiram os autos a este eg. Tribunal, vindo-me conclusos por distribuição. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A questão central do presente recurso 
reside em saber-se se a Lei 8.237/91, ao estabelecer o reajuste diferenciado de 45% 
sobre os soldos militares, teria contrariado o art. 37, X, da Lei Maior. 
Penso que não. 
O referido dispositivo constitucional estabelece: 
" a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre 
servidores públicos civis e militares far-se-á sempre na mesma data". 
De fato, tratando-se de revisão geral de remuneração, inconcebível seria a criação de 
índices diferenciados por parte da legislação infraconstitucional. 
No entanto, a indigitada Lei 8.237 não versa sobre aumento ou revisão geral de 
vencimentos, mas apenas estabelece acréscimo patrimonial específico, com o objetivo de 
corrigir distorções salariais, o que não foi vedado pelo legislador constituinte. 
Nesse sentido, a doutrina pátria é praticamente unânime, conforme corretamente 
enfatizou o ilustre julgador de primeiro grau. 
O douto Manoel Gonçalves Ferreira Filho, comentando o art. 37, X, da Carta Magna, 
leciona: 
"Esta norma tem claramente por objetivo evitar que a revisão 'geral' dos vencimentos dos 
servidores civis tenha data diversa da dos servidores militares, como tantas vezes 
ocorreu. Mas não impede, como é evidente, revisão específica, relativa a determinados 
cargos, ou postos". (in Comentários à Constituição Brasileira de 1988, Saraiva, vol. 1, 
1990, págs. 249/250).  
Na mesma linha, assevera Maria Sylvia Zanella di Pietro: 
"O intuito do constituinte é claro: as revisões gerais, ou seja, as feitas para atualização 
monetária dos vencimentos, têm que ser iguais para todos e na mesma época. Isto não 
impede a reestruturação de carreiras, com a outorga de vantagens pecuniárias a 
determinados cargos, quando se reconheça, por razões várias, essa necessidade, por 
exemplo, para ajustar os seus vencimentos aos correntes no mercado de trabalho; ou 
para contabilizá-los com acréscimo de carga horária, ou novo regime de trabalho ou 
aumento de atribuições." (in Direito Administrativo, Atlas, 1990, pág. 313).  
O professor Adilson de Abreu Dallari também apresenta idênticos argumentos: 
"Não é determinação constitucional que todos os reajustes ou aumentos reais de 
remuneração sejam feitos na mesma data e com os mesmos índices para todos os 
servidores. Isso deverá ser assim apenas quando se tratar da revisão geral." 
(in Regime Constitucionais dos Servidores Públicos, RT, 2ª ed., 1990, p. 58) 
Tenho o mesmo entendimento. 
No caso, não se trata de aumento ou revisão geral de vencimentos. 
A Lei 8.237 apenas regulou a estrutura remuneratória dos servidores militares da Ativa e 
da Inatividade Remunerada, estabelecendo e alterando gratificações, indenizações e 
adicionais incidentes sobre os soldos militares. 
Não vislumbro qualquer violação ao princípio isonômico. 
Isto posto, nego provimento ao recurso, para manter a r. sentença por seus jurídicos 
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fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 24.222 - AL 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelantes: BRÍGIDA DECLERC FINK NEVES E OUTROS 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. NILTON DE MELO BARROS (APTE.) 
 

EMENTA 
Constitucional e Administrativo. Servidor Público Civil. Vantagem da Lei nº 8.237/91. 
Inaplicabilidade. 
A norma constitucional (art. 37, X) só impede o estabelecimento de índices diferenciados 
para o aumento dos servidores quando se tratar de revisão geral de remuneração. 
A Lei nº 8.237/91 não versa sobre aumento ou revisão geral de vencimentos, mas apenas 
estabelece acréscimo pecuniário específico aos servidores militares, com o objetivo de 
corrigir distorções salariais. 
Inexistência de violação ao princípio isonômico. 
Manutenção da sentença. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 29 de abril de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA     - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Brígida Declerc Fink Neves e outros servidores 
públicos federais, ajuizaram, perante a 4ª Vara Federal - AL, ação ordinária contra a 
União Federal,  visando à incorporação aos seus vencimentos  do índice de 45% 
(quarenta e cinco por cento) a partir do mês de setembro de 1991, concedido aos 
militares por força da Lei 8.237/91. 
Sustentaram, em síntese, que a mencionada Lei 8.237, ao conceder exclusivamente aos 
militares o percentual de reajuste de 45% sobre os respectivos soldos, teria violado o 
disposto no art. 37, X, da CF. 
O MM. Juiz Federal julgou improcedente o pedido por entender que a Lei 8.237 instituiu 
acréscimo pecuniário de natureza especial, inconfundível com o aumento geral previsto 
no art. 37, X, da Carta Magna. 
Irresignados, apelaram os autores, reiterando os termos da exordial. 
Subiram os autos a este eg. Tribunal, vindo-me conclusos por distribuição. 
É o relatório. 
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VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A questão central do presente recurso 
reside em saber-se se a Lei 8237/91, ao estabelecer o reajuste diferenciado de 45% 
sobre os soldos militares, teria contrariado o art. 37, X, da Lei Maior. 
Penso que não. 
O referido dispositivo constitucional estabelece: 
" a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre 
servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data". 
De fato, tratando-se de revisão geral de remuneração, inconcebível seria a criação de 
índices diferenciados por parte da legislação infraconstitucional. 
No entanto, a indigitada Lei 8237 não versa sobre aumento ou revisão geral de 
vencimentos, mas apenas estabelece acréscimo patrimonial específico, com o objetivo de 
corrigir distorções salariais, o que não foi vedado pelo legislador constituinte. 
Nesse sentido, a doutrina pátria é praticamente unânime, conforme corretamente 
enfatizou o ilustre julgador de primeiro grau. 
O douto Manoel Gonçalves Ferreira Filho, comentando o art. 37, X, da Carta Magna, 
leciona: 
"Esta norma tem claramente por objetivo evitar que a revisão 'geral' dos vencimentos dos 
servidores civis tenha data diversa da dos servidores militares, como tantas vezes 
ocorreu. Mas não impede, como é evidente, revisão específica, relativa a determinados 
cargos, ou postos". (in Comentários à Constituição Brasileira de 1988, Saraiva, vol. 1, 
1990, págs. 249/250).  
Na mesma linha, assevera Maria Sylvia Zanella di Pietro: 
"O intuito do constituinte é claro: as revisões gerais, ou seja, as feitas para atualização 
monetária dos vencimentos, têm que ser iguais para todos e na mesma época. Isto não 
impede a reestruturação de carreiras, com a outorga de vantagens pecuniárias a 
determinados cargos, quando se reconheça, por razões várias, essa necessidade, por 
exemplo, para ajustar os seus vencimentos aos correntes no mercado de trabalho; ou 
para contabilizá-los com acréscimo de carga horária, ou novo regime de trabalho ou 
aumento de atribuições." (in Direito Administrativo, Atlas, 1990, pág. 313).  
O professor Adilson de Abreu Dallari também apresenta idênticos argumentos: 
"Não é determinação constitucional que todos os reajustes ou aumentos reais de 
remuneração sejam feitos na mesma data e com os mesmos índices para todos os 
servidores. Isso deverá ser assim apenas quando se tratar da revisão geral." 
(in Regime Constitucional dos Servidores Públicos, RT, 2ª ed., 1990, p. 58) 
Tenho o mesmo entendimento. 
No caso, não se trata de aumento ou revisão geral de vencimentos. 
A Lei 8.237 apenas regulou a estrutura remuneratória dos servidores militares da ativa e 
da inatividade remunerada, estabelecendo e alterando gratificações, indenizações e 
adicionais incidentes sobre os soldos militares. 
Não vislumbro qualquer violação ao princípio isonômico. 
Isto posto, nego provimento ao recurso para manter a r. sentença por seus jurídicos 
fundamentos. 
É como voto. 
 

Súmula nº 17 

É possível a aquisição do domínio útil de bens públicos em regime de aforamento, 
via usucapião, desde que a ação seja movida contra particular, até então enfiteuta, 
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contra quem operar-se-á a prescrição aquisitiva, sem atingir o domínio direto da 
União. 

REFERÊNCIA 
DL nº 710/38, art.12, § 2º. 

PRECEDENTES 
AC 62.678/PE (1a Turma, em 29.11.1994 - DJU 03.02.1995). 
AC 62.742/PE (3a Turma, em 17.11.1994 - DJU 09.12.1994 ). 
 (Julg: Tribunal Pleno, em 16.08.1995 - DJU 04.12.1995, pp. 84.043/4 - Rep. DJU 
18.06.1996, p. 41.851. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 62.678 - PE  
Apelante: ECÍLIA DUARTE DA SILVA 
Advogados: VÂNIA DE OLIVElRA PlMENTEL E OUTROS 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Apelados: MARIA ESPÍNDOLA FALCÃO E CÔNJUGE  
Relator: JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
 

EMENTA 
CONSTITUCIONAL. CIVlL. USUCAPlÃO DE BEM PÚBLICO. DOMÍNIO ÚTIL. 
A vedação constitucional em se usucapir bem público se refere a nua-propriedade, ao 
domínio direto, e não ao domínio útil. 
Possibilidade de constituição da enfiteuse por usucapião quando o imóvel já era foreiro. 
Vedação legal aplicada à constituição originária do direito real limitado. 
Relação entre particulares. 
Precedentes do STF. 
Apelação provida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 62678-PE, em que 
são partes as acima mencionadas. 
Acorda, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5" Região, à. unanimidade, dar 
provimento à apelação, nos termos do Relatório e Notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 29 de novembro de 1994 (data de julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 

RELATÓRIO 
O EXMO. SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO: ECÍLlA DUARTE DA SlLVA apela de 
sentença que, nos autos de ação de usucapião de domínio útil, por ela ajuizada contra 
Maria Espíndola Falcão, julgou, antes de encerrada a instrução processual, extinto o feito, 
sem julgamento do mérito, pela impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que a 
propriedade do imóvel objeto da ação é da União Federal (terreno de marinha). 
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Contra-arrazoada, vieram-me os autos por distribuição. Peço a inclusão do feito em 
Pauta. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O EXMO. SR. JUIZ FRANClSCO FALCÃO (Relator): Requer a autora a aquisição, por 
usucapião, do domínio útil de área urbana, com fundamento no art. l83, CF/88, localizada 
em terreno de marinha, na qual reside há mais de cinco anos, possuindo-o de forma 
mansa, pacífica e ininterrupta, exercendo tal posse com ânimo de enfiteuta (fls. 3). 
Embora com nuances um pouco distintas do caso em tela, a matéria tratada nos 
presentes autos já foi objeto de análise nesta E. Corte, onde tive, inclusive, a 
oportunidade de me manifestar sobre o assunto, utilizando de precedente do extinto 
Tribunal Federal de Recursos (AC 89.430-RJ, Rel. Min. William Patterson), em acórdão 
assim ementado: 
ADMlNISTRATlVO, TERRENO DE MARlNHA. 
"Tratando-se de terreno de marinha, bem da União, sujeito a regime do Decreto-lei nº 
9.760/47, é incabível a usucapião com vista à aquisição de domínio". 
Precedentes do antigo Tribunal Federal de Recursos. Apelo improvido. Sentença 
confirmada. 
(AC 10304-SE, Rel. Juiz Francisco Falcão.1" Turma. Unânime. DJU 18/11/91). 
Ainda com a mesma fundamentação, assim entendeu a 2ª Turma: 
ADMINlSTRATlVO E ClVIL. USUCAPIÃO DE DOMÍNlO ÚTlL DE BENS 
PERTENCENTES A UNlÃO. lMPOSSIBlLlDADE. 
1. Os bens pertencentes à União não podem ter o seu domínio útil adquirido por 
usucapião. 
2. Restrição imposta à aquisição de tais bens por tal forma constante em legislação infra-
constitucional (DL 710, § 2º do art. 12, e DL 9.760/46, art. 200). 
3. Posição da doutrina, com exceção de Pontes de Miranda, de que o domínio útil de bens 
públicos pode ser adquirido por usucapião, só se aplica aos bens estaduais e municipais. 
Em relação aos bens da União há expressa vedação legal. 
4. Sentença extintiva do processo por impossibilidade jurídica do pedido que se mantém. 
5. (...) 
6. Apelações improvidas. 
(AC 3656-SE, Rel. Juiz Jose Delgado. 2ª Turma. Unânime. DOE/PE 21/04/90). 
Numa análíse do caso vertente, vemos não se tratar das hipóteses anteriores, e sobre o 
pleito ora apresentado temos outras posições bem detinidas. 
O Excelso Pretório, ao julgar o RE 82.106-Pt2, entendeu que os terrenos de marinha e 
acrescidos podem ser objeto de entiteuse, sendo, por conseguinte, possível a atribuição 
do domínio útil do imóvel a outrem, não perdendo a União Federal a sua condição de nua-
proprietária, ou senhora do domínio direto. 
Assim foi ementado o acórdão: 
ENFlTEUSE. BEM DOMINICAL DE PREFElTURA MUNlClPAL. USUCAPlÃO DE 
DOMlNlO PÚBLlCO. 
- Em se tratando de bem público, o usucapião não é admissível para a constituição de 
enfiteuse que vai transformar o imóvel em foreiro. 
O mesmo não sucede, porém, quanto -- e este é o caso dos autos -- o imóvel já era 
foreiro, e a constituição da enfiteuse em favor do usucapiente se faz contra o particular 
até então enfiteuta, e não contra a pessoa jurídica de direito público que continua na 
mesma situação em que se achava, ou seja, na de nua-proprietária. 
Recurso Extraordinário não conhecido. 
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(RE 82106-PR, Rel. Min. Thompson Flores. Pleno. Maioria. RTJ 87l505). 
O em. Ministro Moreira Alves, em longo e erudito voto-vista proferido nos citados autos, 
não só reconheceu a usucapião de enf teuse, como também a admite sobre o domínio útil 
de bem público já objeto de aforamento. 
Diz-nos seu voto: 
"Em se tratando de bem público, o usucapião não é admissível para a constituição da 
enfiteuse que vai transformar o imóvel em foreiro, porque a alienação desse bem só se 
admite com a observância das formalidades prescritas em lei, isto é, pelo processo de 
concessão previsto nas normas de direito administrativo, e isso porque, como já 
acentuava LAFAYETTE (ob. cit., vol. I, pág. 475, nota 108), e o princípio é válido para o 
direito vigente, "as enfiteuses que o Estado concede em terrenos de marinha e outros, 
entram depois de constituidas, para o Direito Civil, e são por ele regidas: o processo de 
concessão pertence ao Direito Administrativo " 
Por esse motivo, entendo que não é admissível a constituição de enfiteuse por usucapião, 
quando se trata de constituição em virtude a qual o bem, que não era foreiro (ou que já o 
foi, e deixou de sê-lo), passa (ou volta) a sê-lo. 
O mesmo, porém, não sucede quando o terreno já era foreiro, e a constituição da 
enfiteuse em favor do usucapiente se faz contra, não o proprietário que continua como já 
se encontra -- ou seja, como nua proprietário, ou senhor do chamado domínio direto -- 
mas contra o até então enfiteuta". 
O em. Juiz Castro Meira, então na titularidade da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do 
Estado de Sergipe, em matéria objeto de apreciação neste Tribunal (AC 10304-SE, em 
que fui relator), assim se manifestou em sua sentença: 
"A questão "sub judice" é fundamentalmente de direito. Trata-se de decidir quanto à 
possibilidade de aquisição do domínio útil de terreno de marinha via ação de usucapião. 
Sustentam os requerentes que, embora os bens públicos sejam inalienáveis por definição 
legal, tal não ocorre na enfiteuse, em que o domínio útil, de interesse exclusivo dos 
particulares, seria suscetível de aquisição pela via eleita. 
O argumento procede. Como está esclarecido no despacho de fls. 122, o Excelso Pretório 
vem prestigiando essa tese. A Súmula nº 340 restringe-se ao direito de propriedade, não 
abrangendo os direito reais limitados, como a enfiteuse. 
Sucede, porém, que o venerando Aresto dá como pressuposto a existência de aforamento 
anterior. 
"In casu", tal não sucede, ou, pelo menos, os requerentes não conseguiram fazer a prova 
suficiente. É que o usucapião não pode substituir o regime normal de constituições da 
enfiteuse de terrenos de marinha estabelecido no Decreto-lei nº 9.760, de 05/09/46. 
Veja-se que a excepcionalidade reconhecida no RE 82.106 - PR deu-se no caso em que 
"o imóvel já era foreiro, e a constituição da entiteuse em favor do usucapiente se faz 
contra o particular até então enfiteuta". Segue-se, portanto, ela impossibilidade da 
pretensão quando não existe enfiteuse anterior. 
Por todo o exposto, JULGO A AÇÃO lMPROCEDENTE, deixando de impor aos 
requerentes os ônus da sucumbência em face do beneficio da assistência judiciária". ( 
Ação Ordinária 87.1246 - 6, Juiz Castro Meira, 1ª Vara Federal - SE). 
Os últimos posicionamentos trazem-nos o entendimento de que a relação não será entre 
o Poder Público e o particular, mas entre particulares (o que é enfiteuta e o que pretende 
ser). 
E ainda, não se tratando de constituição ordinária de direito real limitado, admitem a 
constituição da enfìteuse por usucapião. 
A tese levantada pelos eminentes magistrados não entra em choque com a vedação 
pretendida pela União Federal nas suas contra-razões (fls. 580) ao lembrar o que dispõe 
o Decreto-lei no 71 U, "in verbis" : 
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"Art. 12 § 2º - Não pode ser igualmente adquirido por usucapião o domínio útil ou direito 
dos terrenos de marinha ou quaisquer outros sujeitos a aforamento". 
Ora, não se trata de aquisição de domínio útil de terreno de marinha sujeito a aforamento, 
isto é, de constituição originária do direito real limitado, mas de imóvel que já era foreiro, 
apresentando-se uma hipótese não elencada na legislação. 
O texto é claro quanto à vedação de constituição originária do direito real limitado, não 
abrangendo o caso em análise quando tal direito já se encontra constituído, como bem 
assevera o em. Juiz Castro Meira ao fundamentar a sentença antes mencionada. 
Por fim, como que a consolidar o entendimento aqui adotado, temos recente julgado pela 
E. 3º Turma, em acordão assim ementado: 
"USUCAPIÃO DE DOMÍNIO ÚTIL. TERRENO DE MARINHA JÁ SUBMETIDO AO 
REGIME DE AFORAMENTO PELA UNlÃO FEDERAL. POSSlBlLlDADE JURÍDlCA DO 
PEDlDO. 
Não é juridicamente impossível o pedido formulado visando ao usucapião do domínio útil 
de terreno de marinha aforado pela União. 
A constituição da enfiteuse em favor do usucapiente é feita contra o particular até então 
entiteuta. A pessoa jurídica de direito público (União) continua na condição de nua-
proprietária. 
Apelação a que se dá provimento, para que, superada a extinção do processo sem exame 
do mérito, venha o feito a ter prosseguimento, com a realização de audiência de 
justificação prévia, a instrução, regular do processo e o julgamento do mérito da causa". 
(AC 62.742 - PE, Rel. Juiz Ridalvo Costa. 3ª Turma. Unânime. j.17.l1.94). 
Diante do exposto, abraçando o entendimento de que seja admitida a constituição da 
enfiteuse por usucapião quando não se tratar de constituição onginária, e é o que nos diz 
os autos e reconhecido na sentença ora apelada, dou provimento à apelação, 
determinando a baixa dos presentes autos para que, estando afastada a impossibilidade 
jurídica do pedido, dê-se curso ao processamento do feito. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 62.742 - PE 
Apelantes: MARIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS 
Advogados: VÂNIA DE OLIVEIRA PIMENTEL E OUTROS 
Apelada . UNIÃO FEDERAL 
Apelados  VAN HORVEN FERREIRA VELOSO E CÔNJUGE 
Apelados.  JOSÉ GOMES DA SILVA E CÔNJUGE  
Relator .  O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
 

EMENTA 
USUCAPIÃO DE DOMÍNIO ÚTIL. TERRENO DE MARINHA JÁ SUBMETIDO AO 
REGIME DE AFORAMENTO PELA UNIÃO FEDERAL.. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO 
PEDIDO. 
Não é juridicamente impossível o pedido formulado visando ao usucapião do domínio útil 
de terreno de marinha aforado pela União. 
A constituição da enfiteuse em favor do usucapiente é feita contra o particular até então 
enfiteuta. A pessoa jurídica de direito público (União) continua na condição de nua-
proprietária. 
Apelação a que se dá provimento, para que, superada a extinção do processo sem exame 
do mérito, venha o feito a ter prosseguimento, com a realização de audiência de 
justificação prévia, a instrução regular do processo e o julgamento do mérito da causa 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

 

ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
DECIDE a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por uninimidade, 
dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos que passam a integrar 
o presente julgamento. 
Recife, 17 de novembro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente da 3ª Turma e Relator 
 

RELATÓRIO 
O SR. JUIZ RIDALVO COSTA: Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida 
pelo MM. Juiz da 5ª Vara Federal - PE que julgou extinto o processo sem apreciação do 
mérito, por impossibilidade jurídica de pedido formulado em ação de usucapião, visando à 
aquisição do domínio útil de imóvel aforado (terreno de marinha) pertencente à União. 
Sustentam, em síntese, os apelantes não se configurar, no caso, a impossibilidade 
jurídica do pedido vislumbrada pelo MM. Juiz Federal, haja vista ser perfeitamente 
admissível o usucapião de dominio útil do imóvel aludido, sem que seja alterada a 
condição da nua-proprietária (União), titular do domínio pleno. 
Argumentam, outrossim, que não se discute nos (autos a indisponibilidade de bem 
público, mas sim, a possibilidade de usucapir domínio útil que detém o particular sobre 
terras dadas em aforamento pela União. 
Na sua resposta ao recurso, alega a União que os imóveis públicos não podem ser 
adquiridos por usucapião, não distinguindo a lei entre indisponibilidade do domínio pleno e 
do domínio útil. 
Subiram os autos, vindo-me conclusos por distribução. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SR. JUIZ RIDALVO COSTA : Antes da vigência do Código Civil, admitia-se a aquisição 
da propriedade de bens públicos pelo usucapião, consoante se infere dos julgados abaixo 
transcritos: 
"Ação de usucapião julgada procedente em ambas as instâncias. Prescritibilidade dos 
bens públicos antes do Código Civil. Inexistência de violação de lei federal e de 
divergência jurisprudencial." (In DJ17.10.1969, pág. 4869, Rel. Min. Adalício Nogueira). 
“USUCAPIÃO DE BENS ANTES DO CÓDIGO CIVIL - ADMISSIBILIDADE. TERRENOS 
URBANOS EM SALVADOR = BAHIA. 
1. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal admitiu o usucapião de bens 
públicos dominiais se o prazo respectivo se completara antes da vigência do Código Civil. 
2. (...) 
3. (...) 
4. (...) (In DJ - 05.10.73, pág. 7450, Rel. Min. Aliomar Baleeiro - ERE .61.508) 
Com o advento do Código referido, a doutrina e a jurisprudência acataram a tese do 
usucapião de domínio útil de imóvel público, desde que o mesmo já houvesse sido 
aforado. 
Pela posse duradoura constitui-se nova enfiteuse em favor do usucapiente. A constituição 
em tela "se faz contra o particular até então enfiteuta, e não contra a pessoa jurídica de 
direito público que continua na mesma situação em que se achava, ou seja, na de nua-
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proprietária." (In DJ de 7.10.77, p. 6916, RE 82.106 - PR, Rel. Min. Thompson Flores) 
Pretendendo os requerentes, no caso em exame, adquirir o domínio útil de terreno de 
marinha do qual a União é a nua-proprietária, não vislumbro a impossibilidade jurídica do 
pedido formulado, merecendo reforma a sentença recorrida, para que, superada a 
extinção do processo sem exame do mérito, venha o feito ter prosseguimento com a 
realização da audiência de justificação prévia, a instrução regular do processo e o 
julgamento do mérito da causa. 
Com essa considerações, dou provimento à apelação. 
É como voto. 

 


