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Revista 29 - julho/setembro 1997 

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 824-AL 
Relator:  O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Autor:  INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Ré:  JOSEFA EZEQUIEL MOREIRA 
Advogados: DRS. AUZENEIDE MARIA DA SILVA WALLRAF E OUTROS (AUTOR) E  
  ANITA LIMA ALVES MIRANDA GAMELEIRA (RÉ) 
 

EMENTA 
Processual Civil. Ação Rescisória visando desconstituir decisão singular. Inconformidade 
que se subentende seja esboçada contra o aresto proferido pelo órgão colegiado. 
Excesso de execução. Erro de cálculo não comprovado. Improcedência.  
1. Não sendo demonstrado pelo devedor o desacerto dos cálculos apresentados pelo 
credor, revela-se incensurável o acórdão que, mantendo a sentença, confirmou a 
improcedência dos embargos à execução desafiados. 
2. A correção de erros materiais de cálculos de liquidação pode ser efetuada em qualquer 
fase do processo (a conta e o valor por ela expresso não faz coisa julgada material). Faz-
se mister, todavia, a demonstração cabal do engano, não bastando, apenas, a dedução 
de meras alegativas e a apresentação de uma nova conta. 
3. Improcedência total da ação rescisória. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos entre partes acima identificadas, decide 
o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, julgar improcedente a 
ação rescisória, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas taquigráficas 
constantes nos autos, que fazem parte integrante do presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 21 de maio de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de ação rescisória ajuizada pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ao objetivo de fazer rescindir decisum proferido 
nos autos dos Embargos à Execução nº 94.3748-1 (ato judicial trânsito em julgado em 
11.09.95), que julgou improcedente o pedido do embargante de que fosse reconhecida a 
ocorrência de excesso de execução e a inexistência de qualquer quantia a ser paga.  
Alega-se que a decisão rescindenda deve ser desconstituída, pois, na planilha de cálculos 
apresentada pela embargada, constam verbas não contempladas na sentença; por erro 
ou engano, tais verbas estão a ser liquidadas e disso resultarão prejuízos para o erário 
público. Nos autos, os documentos de fls. 7/25. 
Em resposta (fls. 30/37), a ré sustentou que a alegativa de excesso de execução foi feita 
de forma genérica, sem qualquer demonstração convincente, pois, ao instante em que se 
assegurou a oportunidade para a "especificação de provas", o embargante deixou 
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transcorrer em branco o prazo respectivo, sem apontar concretamente, portanto, em que 
consistiria (ou onde residiria) o alegado excesso. Juntou documentos (fls. 38/47). 
Razões finais ofertadas pela parte ré, renovando-se os termos da contestação (fls. 66/70). 
O INSS apresentou suas razões finais (fls. 72/76), argüindo que não poderia o Tribunal 
deixar de reconhecer a ocorrência de erro material, quando isso foi claramente 
demonstrado, de sorte a imputar-se à parte um ônus indevido, decorrente, tão-só, da 
análise superficial dos fatos. 
No parecer (fls. 79/82), o douto representante do Parquet opinou pela extinção do feito 
sem exame do mérito, por entender que a rescisória fora interposta para desconstituir a 
sentença monocrática que, por sua vez, deixou de existir, eis que substituída pelo 
acórdão proferido no tocante à apelação. 
É o relatório. Ao eminente Revisor. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): O fundamento da presente ação 
rescisória é o de que a decisão atacada, mantida pelo v. acórdão proferido por este 
egrégio Tribunal, em sede de apelação, e que transitou em julgado em 11 de setembro de 
1995, violou expressa disposição de lei, no caso, o artigo 463, inciso I, do Código de 
Processo Civil, haja vista entendimento contrário sufragado no colendo Superior Tribunal 
de Justiça e nos demais Tribunais Regionais, que decidiram que, constatado erro de 
cálculo aritmético, pode a sentença ser corrigida, de ofício ou a requerimento da parte, a 
qualquer tempo, ainda que trânsita em julgado. 
As decisões preferidas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça realmente enveredam 
nessa linha, entendendo, porém, como erro de cálculo apenas o erro aritmético, como é o 
caso da inclusão de parcela indevida ou da exclusão, por omissão ou equívoco, de 
parcela devida, desde que haja a comprovação do engano. 
Entretanto, tal entendimento não se aplica ao caso em tela, eis que não houve a 
demonstração cabal, por parte da autarquia-ré, de onde haveria ou em que consistiria tal 
erro de cálculo. Nem mesmo com a interposição do feito ora sob análise foi feita a prova 
da alegação sob enfoque. 
É importante salientar que a execução funda-se em título revestido da presunção de 
certeza (em face da sentença judicial), exigibilidade (trânsito em julgado) e liquidez, 
ressaltando-se que, segundo os ditames da Lei 8.898/94, ao credor compete dar liquidez 
ao título e, ao embargante, toca desconstituir tal presunção, indicando, precisamente, o 
desacerto porventura existente; ora, isso não ocorreu no caso concreto, pois tudo se 
limitou à apresentação de novos cálculos. 
Em termos práticos, isto significa que o magistrado deve prestigiar os cálculos do credor-
exeqüente, somente os desconsiderando quando o embargante-executado, 
objetivamente, demonstrar o desacerto daqueles. 
In casu, não se constata a existência de qualquer providência válida nesse sentido, posto 
que a autarquia-executada insurgiu-se contra os cálculos do credor sob a alegativa 
genérica da ocorrência de desacertos nos mesmos, sem, contudo, revestirem-se tais 
alegativas da mais mínima objetividade, ou seja, não se esclarece, em momento algum, 
em que consistiria o "desacerto" dos cálculos apresentados pelo credor. 
Deveras, a autarquia parece pretender, simplesmente, que a conta que apresentou seja a 
considerada, deslembrando-se de que, nesse caso, a presunção milita, exatamente, em 
favor da parte adversa. 
Não há dúvida quanto ao fato de que a correção de erros materiais da conta possa ser 
feita em qualquer fase processual - os cálculos não fazem coisa julgada material; e, muito 
embora deva a ré bater-se em favor dos direitos indisponíveis da Fazenda Pública, deve 
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fazê-lo lastreada em elementos probantes, não bastando cingir-se a meras afirmações. 
A respeito da ocorrência de erros materiais, transcrevo ementa de questão semelhante 
decidida neste Sodalício, verbis: 
"Previdenciário. Liquidação por cálculos. Recurso. Erro material. 
- É admissível a alegação de erro material na conta, ainda que não alegada na 
impugnação, mas à parte compete demonstrar o engano. É impossível ao juízo recursal 
fazer a conferência de cálculos elaborados pelo sistema de computação para tentar 
descobrir em que parcela estaria contido o erro material. 
- Apelação improvida". (AC nº 12.998-CE - meu o negrito). 
Por fim, no tocante à questão levantada pelo ilustre Procurador da República, de que 
haveria impossibilidade jurídica do pedido, em face da presente rescisória pretender 
desconstituir a decisão monocrática (e não o acórdão proferido neste egrégio Tribunal), 
penso que a mesma não deve merecer acolhida. 
Seria, ao meu sentir, excesso de formalismo - incompatível com o princípio da celeridade 
que deve nortear o processo civil contemporâneo - acolher tal preliminar, eis que é 
perfeitamente possível subtender-se que a inconformação esboça-se, em verdade, contra 
o decidido no venerando acórdão. Sem mais divagações, por serem desnecessárias, 
rejeito tal alegativa. 
Esforçado nessas razões, voto, pois, pela improcedência total da ação rescisória. 
Verba honorária de sucumbência: 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 
monetariamente corrigidos (os honorários) na forma da Lei nº 6.899, de 1981. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.055-PE 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA 
Agravada: CARMEM MARIA B. DE OLIVEIRA 
Advogada: DRA. ZULEIDE MARIA DOS SANTOS MELO (AGRTE.) 
 

EMENTA 
Processual Civil e Constitucional. Agravo de Instrumento. Execução fiscal. ITR. 
Legitimidade para representação da União. Art. 29 do ADCT. LC 73/93. 
- Após a promulgação da Lei Complementar 73, de 10.02.93, referida pelo art. 29 do 
ADCT, a competência para representar a União nas causas de natureza fiscal passou a 
ser da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, ex vi dos incisos I e V do art. 12 do 
referido diploma legal. 
- O enunciado da Súmula nº 139 do colendo STJ consolidou o entendimento quanto à 
competência da Fazenda Nacional para propor ação fiscal visando à cobrança de crédito 
relativo ao ITR. 
- Agravo provido. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Terceira 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar 
provimento ao agravo, 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, 20 de março de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 

RELATÓRIO  
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: O Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA) interpôs agravo de instrumento de decisão da lavra do Juiz Federal da 4ª 
Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, exarada nos autos da Execução Fiscal nº 
00.1307-2 (572-172/88). Ela fez retornar ao Instituto agravante a representação judicial da 
União nas causas envolvendo o ITR, validando, assim, a Portaria 449, de 03.09.90, da 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.  
Intimada, a agravada não indicou peças para o traslado, nem apresentou resposta ao 
recurso.  
Mantida a decisão agravada, foram os autos remetidos a esta egrégia Corte, e a mim 
couberam por distribuição. Relatei.  
 

VOTO  
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): O art. 29, § 5º, do ADCT, autorizou à 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional delegar a representação judicial da União, nas 
causas de natureza fiscal, até a promulgação das leis complementares nele previstas. 
Válida, pois, seria a delegação feita ao INCRA.  
Este foi o entendimento predominante da jurisprudência de então, não obstante os 
dispositivos das Leis 8.022/90 e 8.383/91 atribuírem a competência para apuração, 
inscrição e cobrança das dívidas ativas, bem como a representação judicial das 
execuções fiscais dos respectivos débitos oriundos das receitas arrecadadas pelo INCRA, 
à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. A Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro 
de 1993, referida pelo art. 29, caput, do ADCT, instituiu a Lei Orgânica da Advocacia 
Geral da União. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional constitui um de seus órgãos 
de direção superior. A ela compete especialmente, ex vi dos incisos I e V do art. 12 do 
aludido diploma legal, a apuração da liquidez e certeza da dívida ativa da União de 
natureza tributária, inscrevendo-a para fins de cobrança, amigável ou judicial. Incumbe-
lhe, outrossim, a representação da União (Fazenda Nacional) nas causas de natureza 
fiscal.  
Assim, a partir de 11.02.93, data da entrada em vigor daquela Lei Complementar nº 73/93, 
não se haverá mais de questionar sobre quem recairá a representação judicial da União 
(Fazenda Nacional) na espécie. Caberá, pois, à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
assumir a posição de exeqüente no pólo ativo da relação processual a fim de prosseguir 
na demanda judicial.  
O enunciado da Súmula nº 139 do colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou em 
definitivo o entendimento esposado na presente ação.  
Ei-lo: 
"Cabe à Procuradoria da Fazenda Nacional propor execução fiscal para a cobrança de 
crédito relativo ao ITR".Isto posto, dou provimento ao agravo. 
Assim voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5.208-PE 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
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Agravante: JOANA ETELVINA DA CONCEIÇÃO 
Agravado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. MARNIA GRACY P. DE PAULA DE L. SIMON E OUTRO (AGRTE.) E  
JÚLIA DE ANDRADE FERRAZ E OUTROS (AGRDO.) 
 

EMENTA 
Constitucional e Previdenciário. Agravo de Instrumento. Art. 109, parágrafo terceiro, da 
Carta Constitucional. Foro. Competência da Justiça Federal.  
- Conforme assenta o art. 109, § 3º, da Constituição Federal, as causas em que forem 
partes instituição da Previdência Social e segurado serão processadas e julgadas na 
Justiça Estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, desde que a 
Comarca não seja sede de Vara Federal. Se promovida ação em Vara Federal não 
localizada na comarca do domicílio do segurado, não poderá, jamais, o Juiz Federal se 
declarar incompetente de ofício, por se tratar de hipótese de incompetência relativa, que 
deve ser alegada por meio de exceção (art. 304, CPC), não comportando, pois, o seu 
acolhimento em sede de preliminar. 
- Agravo provido, para fixar a competência da Justiça Federal de Pernambuco (1ª Vara) 
para processar e julgar a ação ordinária movida pela parte agravante. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Terceira 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar 
provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 20 de março de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Joana Etelvina da Conceição recorre contra 
decisão interlocutória da lavra do Juiz Federal da 7ª Vara da Seção Judiciária de 
Pernambuco, proferida nos autos da Ação Ordinária nº 94.2972-1, a de acolher preliminar 
invocada nos autos pela parte agravada (INSS). 
Alega a agravante a propositura da referida ação contra o INSS, almejando o pagamento 
de gratificação natalina e do salário mínimo integral ao trabalhador rural, com fundamento 
na Constituição Federal, art. 201, §§ 5º e 6º.O Julgador monocrático, contudo, em 
apreciando a preliminar de incompetência territorial suscitada pelo agravado na ação 
antes em comento, decidiu ser o Juízo do lugar em que reside a agravante o competente 
para o processamento e julgamento do feito, em virtude do estatuído no art. 109, § 3º da 
Lei Maior. 
Deferida a formação do agravo, juntaram-se aos autos as peças indicadas. 
Relatei. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Conforme assenta o art. 109, § 3º, da 
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Constituição Federal, as causas em que forem partes instituição da Previdência Social e 
segurado serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro do domicílio dos 
segurados ou beneficiários, desde que a Comarca não seja sede de Vara Federal. 
Se promovida ação em Vara Federal não localizada na comarca do domicílio do 
segurado, não poderá, jamais, o Juiz Federal se declarar incompetente de ofício, por se 
tratar de hipótese de incompetência relativa.A atual Carta Constitucional apenas 
vislumbra, no caso, uma eventual competência concorrente do Juízo Estadual e do 
Federal, ao facultar ao segurado a possibilidade de demandar em seu próprio domicílio 
quando atendidos os critérios previstos no mencionado dispositivo legal.A matéria em 
foco perante esta E. Corte é pacífica, já tendo sido proferidas inúmeras decisões, dentre 
as quais seguem as seguintes, de ementa: 
"Constitucional e Previdenciário. Ação de revisão de benefício. Foro. Competência da 
Justiça Federal. Art. 109, parágrafo terceiro, da Carta Magna.  
1. Não assiste razão ao INSS ao afirmar que ação de benefício deverá ser intentada no 
foro do domicílio do autor, mormente não exista Vara do Juízo Federal. 
2. O art. 109, parágrafo terceiro, da Carta Magna de 1988, apenas faculta ao segurado, 
na intenção de facilitar o acesso ao Poder Judiciário, o ajuizamento das contendas contra 
a Previdência Social na Justiça Estadual Comum, no foro de domicílio, não sendo 
impeditivo se o mesmo ingressar com a ação no âmbito da Justiça Federal. 
3. Agravo provido, para fixar a competência do Juízo da 1ª Vara-Pe, para processar, 
apreciar e julgar a demanda". 
(AG nº 5204-PE, Relator Juiz José Delgado, publicado no DJ de 01.03.96, p. 11186).  
"Constitucional e Processual Civil. Justiça Federal. Ação de reajuste de benefício 
previdenciário. 
Autor domiciliado em cidade que não é a sede da Vara Federal. Competência concorrente 
da Justiça Federal com a Justiça local. Escolha do destinatário da proteção constitucional 
(art. 109, CF). Agravo provido". 
(AG nº 991-PB, Relator Juiz Lázaro Guimarães, publicado no DJ de 23.11.90, p. 28239). 
Ademais, em se tratando de incompetência relativa, deve a mesma ser alegada por meio 
de exceção, a teor do art. 304, da Lei Adjetiva Processual em vigor, não comportando, 
pois, o seu acolhimento em sede de preliminar.  
Assim sendo, dou provimento ao agravo, determinando a competência da Justiça Federal 
de Pernambuco (1ª Vara) para processar e julgar a ação ordinária movida pela parte 
agravante. 
Assim voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8.403-CE 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Agravada: PANIFICADORA E CONFEITARIA J. B. LTDA. 
Advogados: DRS. EUNICE LEAL DE OLIVEIRA E OUTROS (AGRTE.) 
 

EMENTA 
Processual. Pedido de homologação de parcelamento de débito e suspensão de 
execução fiscal. Artigo 792 do Código Processual Civil. Deferimento. 
1. É possível, ainda quando já ajuizada ação de execução, o parcelamento de dívida 
previdenciária mediante confissão, sem que tal fato exija, se inadimplente o devedor, a 
propositura de nova execução. 
2. Pactuada a avença para o pagamento da dívida em parcelas, suspende-se a execução, 
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que voltará a ter curso regular, caso o devedor não cumpra as obrigações assumidas em 
função do concerto subscrito. 
3. Agravo provido. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, entre partes acima identificadas, decide 
a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento ao agravo, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 6 de fevereiro de 1997 (data do julgamento). 
 

RELATÓRIO  
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de agravo de instrumento interposto 
contra decisão assim proferida: 
"O dispositivo elencado que dá azo ao pedido de suspensão quando 'convindo as partes 
... o devedor cumpra voluntariamente a obrigação ...', desta forma subsiste o pressuposto 
de que o acordo seja sobre a obrigação que está sendo objeto da execução a que se 
refere o feito e não decorrente de nova pactuação. 
Observa-se que o PLANO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO COM CLÁUSULA DE 
CONFISSÃO resume-se em fato diverso, mesmo que tenha como origem a existência da 
executiva, onde em suas cláusulas (inclusive de confissão) atribui diversas penalidades 
que, em caso de inadimplência, deverão ser objeto de outra propositura judicial. 
Desta forma, indefiro a pretensão aludida por ineficácia, não da suspensão em si 
requerida, mas por impropriedade do 'parcelamento contratual' que difere ao objeto dos 
autos, inclusive que, em não cumprindo o acordo, pelo fato de novas penalidades, o título 
deixaria de ser a certidão de dívida ativa, passando a ser o contrato, em forma ainda que 
transcenderia a fase administrativa, o que impede". 
Aduz o agravante ser improcedente o óbice oposto à homologação do acordo de 
parcelamento do débito previdenciário pactuado com a agravada. 
Afirma, ainda, que a concessão do parcelamento do débito constitui ato vinculado da 
autarquia e que, ademais disso, se houver alteração no valor do débito e, assim, da CDA - 
Certidão da Dívida Ativa, esta poderá ser alterada na forma do § 8º do artigo 2º da Lei 
6.830/80. 
Pugna, por isso, no sentido de que "...sendo a dívida do devedor objeto de execução 
fiscal, a lei não a exclui de parcelamento, desde que sejam cumpridas certas exigências 
previstas em regulamento, como, por exemplo, a de desistência dos embargos, ou prazo 
para a sua interposição, quando então o executado terá que, obrigatoriamente, confessá-
la perante o exeqüente", pedindo, ainda, a reforma do decisum agravado. 
O agravante foi intimado (fls. 13) para os fins do artigo 525 do Código de Processo Civil, e 
a agravada, para os fins do artigo 527, III, do mesmo diploma legal. 
Em cumprimento ao despacho referido, o agravante apresentou (fls. 17) certidão 
fornecida pela Secretaria da 1ª Vara de Caucaia - CE, dando ciência da tempestividade 
do recurso interposto. 
Não se ofereceu contraminuta. 
É o relatório. 
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VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Insurge-se a agravante contra o 
decisum que indeferiu o pedido de homologação do parcelamento de débito 
previdenciário e suspensão do curso normal da execução fiscal. 
Tem fundamento, ao meu sentir, o inconformismo do agravante: não vislumbro, data vênia 
dos entendimentos divergentes, qualquer obstáculo à homologação e à suspensão 
requeridas. 
O parcelamento da dívida, objeto da execução fiscal, deu-se mediante cláusula de 
confissão de débito fiscal - CDF -, tal fato, por si só, não implica, se inadimplente o 
devedor, na propositura de nova ação de execução, mesmo porque, ajuizada aquela, o 
fato das partes, ao depois, pactuarem acerca do pagamento da dívida, não extingue a 
execução, apenas a suspende. 
Ocorrendo a celebração de avença para parcelamento da dívida, só se considerará 
extinta a execução após o adimplemento, pelo devedor, da última parcela do débito; caso 
contrário, a execução, até então suspensa, retomará o seu curso regular. 
Atente-se, a esse respeito, para os escólios trazidos a tomo por Theotonio Negrão, in 
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 27ª edição atualizada - Editora 
Saraiva (notas ao artigo 792 do citado diploma legal): 
"Art. 792. 1a - "O parcelamento do débito cobrado na execução fiscal implica a suspensão 
do processo, não sua extinção". (RTJE/31/56). 
"Art, 792. 2 - "Decorrido o prazo, sem cumprimento da obrigação pelo devedor, o 
processo prossegue como se nada houvesse acontecido". 
A não homologação do pedido de parcelamento de débito (com a conseqüente suspensão 
da execução) poderá, inclusive, conduzir ao absurdo da duplicidade de exigência de 
pagamento ao executado, pois, por um lado, a execução prosseguirá normalmente, 
enquanto por outro, terá aquele, em cumprimento ao acordo, de efetuar, em parcelas, a 
paga do débito. 
Atento a essas peculiaridades, dou provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 9.818-PE 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelada: COPERBO - CIA. PERNAMBUCANA DE BORRACHA SINTÉTICA 
Advogados: DRS. EDSON WANDERLEY NEVES E OUTRO (APDA.) 
 

EMENTA 
Processual Civil. Feito não contencioso. Pedido de retificação de área de terrenos 
contíguos a imóvel ocupado pelo MEC. Ofício do Delegado do SPU. Diminuição de área 
pertencente à União Federal. Ausência de prova da propriedade. Impugnação ao pedido 
não fundamentada. Desnecessidade de remessa do feito às vias contenciosas. Apelação 
e remessa tida por interposta improvidas. Sentença confirmada. 
- Apenas a impugnação fundamentada a um pedido elaborado em feito de jurisdição não 
contenciosa é passível de remeter os interessados às vias ordinárias. 
- Na hipótese, a União Federal, procurando impugnar o pedido da requerente, apenas 
anexou aos autos um "croqui" onde se faz menção a uma diminuição na área de terreno 
que supostamente lhe pertencia, sem sequer procurar demonstrar qualquer prova de sua 
propriedade em relação ao imóvel contíguo aos que se pretendia remarcar. 
- Apelação e remessa tida por interposta improvidas. Sentença confirmada.  
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ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Terceira 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar 
provimento à apelação e à remessa tida por interposta, nos termos do voto do Relator e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que integram o presente julgado.Custas, como 
de lei. 
Recife, 26 de junho de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: COPERBO - Companhia Pernambucana de 
Borracha Sintética ajuizou, perante a 6ª Vara da Justiça Federal em Pernambuco, um 
pedido de retificação de áreas (feito não contencioso) de sua propriedade, em virtude da 
existência de discrepância nas metragens constantes das escrituras e na planta de 
demarcação e remembramento dos terrenos. 
Citada, a União Federal, suposta proprietária de imóvel contíguo aos que se pretendia 
remarcar, respaldada em ofício remetido pelo SPU - Serviço de Patrimônio da União, 
impugnou o pedido, aduzindo, em síntese, que a retificação requerida implicaria em 
diminuição de área que lhe pertencia. Com isto, entendeu ainda a requerida, não haveria 
possibilidade de solução do litígio sem o ingresso dos interessados nas vias processuais 
ordinárias. 
O MM. Juiz a quo, em sentença de fls 55/57, julgou procedente o pedido, autorizando a 
retificação da área onde estão situados os terrenos da COPERBO. Afirmou o douto 
sentenciante que apenas a impugnação fundamentada poderia "obstruir o procedimento 
gracioso eleito pela requerente" e "remeter os interessados às vias contenciosas", o que 
entende não teria ocorrido na hipótese sub judice, onde a União Federal não realizou 
qualquer espécie de prova de possuir direito sobre o terreno objeto da presente ação. 
Irresignada, apela a União Federal, alegando ser o ofício do SPU prova suficiente de que 
a retificação pretendida pela ora apelada implicaria em diminuição da área de seu 
patrimônio. Com isto, afirma ainda a recorrente, caberia à COPERBO o ônus processual 
de prova em contrário, em virtude da presunção de legitimidade de que gozam os atos 
administrativos. 
Contra-arrazoando o apelo, aduz a COPERBO que o princípio preconizador da obrigação 
do réu de provar as razões com que pretende impugnar o pedido do autor, não comporta 
exceções, não desobrigando, portanto, a União Federal de provar suas alegações.  
Relatei. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Através da presente apelação, 
pretende a União Federal desconstituir sentença que julgou procedente pedido de 
retificação de área de terrenos formulado pela COPERBO. 
Embasando seu pleito, afirma a recorrente que tal retificação jamais poderia ter sido 
deferida, uma vez que o ofício do SPU - Serviço de Patrimônio da União, devidamente 
anexado aos autos (fls 32), explicita claramente que o deferimento do pedido formulado 
pela COPERBO implicaria em diminuição de área de sua propriedade. Reforça ainda sua 
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tese com a afirmação da presunção de legitimidade de que gozam os atos 
administrativos, pelo que entende ser necessária uma ação de cognição para 
comprovação dos fatos alegados pela ora apelada. 
Contudo, entendo não assistir razão à apelante. 
O Código de Processo Civil Brasileiro é taxativo ao dispor, em seu artigo 300, que 
"compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de 
fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando a provas que 
pretende produzir". 
Ora, na hipótese sub judice, a União Federal, procurando impugnar o aludido pedido de 
retificação formulado pela COPERBO, apenas anexou um ofício do SPU, no qual é 
levantada a diminuição de área de terreno que a União sofreria. 
Em nenhum momento procurou a ora recorrente sequer comprovar que o aludido terreno, 
no qual haveria a diminuição, seria de sua propriedade, visto que o "croqui" constante dos 
autos (fls. 33) não possui elementos suficientes para tal comprovação. 
O aludido documento fornecido pelo SPU contém informações e demonstrações 
indicadoras da diminuição na área de um terreno, mas não explicita se de fato tal terreno 
pertenceria à União Federal, ora apelante, informação esta que, ao contrário do que 
afirma a recorrente, é de crucial importância para o deslinde da lide ora em apreço. 
Considerar tal documento como prova de propriedade, seria levar ao extremo a aludida 
presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, contrariando, inclusive, 
os objetivos fulcrais de nosso direito administrativo.Com muito acerto, especificou o ilustre 
Julgador singular em sua sentença (fls. 56): 
"Tenho que não possa obstruir o procedimento gracioso eleito pelo requerente qualquer 
impugnação e que só a impugnação fundamentada seja susceptível, nos termos do § 4º 
do art. 213 da Lei 6.015/73, de remeter os interessados às vias contenciosas. 
Por fundamentada, só concebo a impugnação fundada em provas ou em algum direito. 
Nenhum direito sobre a área objeto do presente feito alegou ter a impugnante, sendo 
equívoco - data venia - a invocação ao magistério de Pontes de Miranda que se refere a 
quem ocupar 'imóvel presumidamente da União...' e que '... tal presunção somente pode 
derivar de constar dos arquivos da União que o imóvel lhe pertence', o que, 
desenganadamente, não é o caso, tanto que nenhuma prova a impugnante produziu, 
salvo um "croqui" que não se sabe de que nem de onde. (Fls.33)". 
Isto posto, nego provimento à apelação e à remessa tida por interposta e confirmo a 
sentença ora guerreada.É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.651-PE 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: LEON HEIMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. ELY ALVES CRUZ E OUTRO (APTE.) E  
ANTÔNIO DAVID MARINS NOVAES E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Previdenciário e Tributário. Ação anulatória de débito fiscal. Diferenças de contribuições 
previdenciárias referentes ao período de 07/81 a 10/81 e 09/82 a 02/83. Autônomos. 
Empregados. Preliminar de decadência. Prazo trintenário. 
- Após a edição da E.C. 08/77, as contribuições previdenciárias passaram a ter natureza 
de contribuições sociais, cuja decadência do direito à constituição do crédito ocorre em 30 
anos. 
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- Dentre as funções de fiscalização do IAPAS está implícita a de verificar a real atribuição 
dos trabalhadores, dentro da empresa, a fim de enquadrá-los de forma adequada e justa, 
para efeitos previdenciários. 
- A empresa recorrente não conseguiu provar, nos autos, a qualidade de representante 
comercial autônomo, em relação àqueles trabalhadores classificados, pelos fiscais do 
IAPAS, como empregados. 
- Ademais, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade. 
- Preliminar de decadência rejeitada. 
- Apelação improvida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Terceira 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, rejeitar a 
preliminar e, no mérito, 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, 26 de junho de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Trata-se de ação de anulação de débito fiscal 
promovida por Leon Heimer Indústria e Comércio Ltda. contra o IAPAS - Instituto de 
Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, face à cobrança de 
diferenças de contribuições não recolhidas pela empresa autora, no período de 07/81 a 
10/81 e 09/82 a 02/83, referentes a pagamentos efetuados a trabalhadores enquadrados 
como autônomos por esta e considerados pela fiscalização como empregados. 
O douto Magistrado a quo julgou improcedente a presente ação, rejeitando as 
preliminares de decadência e de nulidade da notificação. 
Nas razões da apelação, a empresa requerente sustenta a necessidade de reforma do 
decisum. Em preliminar, informa já haver decaído o direito à constituição do crédito 
previdenciário, pois, nos termos da Súmula nº 108 do extinto TFR, ainda em pleno vigor, 
esse prazo seria qüinqüenal e não trintenário. No mérito, acredita que reconhecer à 
fiscalização previdenciária poderes para determinar ou definir relação de emprego, 
unilateralmente, significa puro arbítrio, pois agride qualquer conceito de competência. 
Ainda sustenta ter apresentado as provas necessárias às suas alegações, como uma 
cópia do processo administrativo, pelo que sem fundamento se apresenta a tese da 
recorrida de que a autora não teria feito prova de que as pessoas tidas como empregadas 
pelos fiscais seriam, na verdade, representantes comerciais autônomos ou prestadores de 
serviços. 
Contra-razões às fls. 108/109. 
Relatei. 
 

VOTO-PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A empresa recorrente insiste em 
afirmar ser qüinqüenal o prazo de decadência para constituição do crédito previdenciário, 
embasando sua tese no texto da Súmula nº 108 do ex-TFR. 
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No entanto, não merece acolhida referido posicionamento. 
O insigne Magistrado a quo, ao sentenciar, retratou com maestria a situação atual, 
quando afirmou que a regra contida no mencionado enunciado sumular havia sido 
superada pela jurisprudência do Pretório Excelso, o qual entendeu ser trintenário tal 
prazo. 
Para se chegar a essa conclusão, usou-se como referencial a E.C. 08/77. Antes desta 
emenda, as contribuições previdenciárias tinham natureza tributária e, na forma do 
disposto no art. 173, caput, do Código Tributário Nacional, o direito à constituição do 
crédito extinguir-se-ia após cinco anos. Quando do advento daquela, passaram a ser 
consideradas contribuições sociais, cujo prazo de decadência, bem como de prescrição, 
tornou-se trintenário. 
Nesse diapasão, o E. STJ, em recente julgado, seguiu a orientação traçada pelo Supremo 
Tribunal Federal, conforme observa-se através da ementa a seguir transcrita: 
"Processual Civil e Tributário. Execução fiscal. Contribuições previdenciárias e ao FGTS. 
Prescrição e decadência. Prazo de trinta anos. 
FGTS e as contribuições previdenciárias só tiveram a natureza jurídica concebida como 
tributária até o advento da Emenda Constitucional nº 08/1977, quando perderam essa 
característica e passaram a ser consideradas contribuições sociais, cujo prazo de 
prescrição e decadência, não mais regulado pelo CTN, ficou estabelecido em trinta anos. 
Precedentes. 
Recurso a que se negou provimento. Decisão unânime". 
(STJ, REsp n. 960097926, 1ª Turma, Relator: Min. Demócrito Reinaldo, decisão: 10.10.96, 
publicação: DJ 11.11.96, p. 43674). 
Desta forma, por se tratar de débitos relativos ao período compreendido entre 07/81 e 
10/81 e 09/82 e 02/83, ou seja, posteriores à edição da E.C. 08/77, o direito à constituição 
do crédito pelo IAPAS ainda não decaíra, haja vista ser trintenário esse prazo. 
Preliminar rejeitada. 
Assim voto. 
 

VOTO-MÉRITO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A matéria de mérito restringe-se à 
alegação da recorrente de que a fiscalização previdenciária não teria poderes para, 
unilateralmente, determinar ou definir obrigações que, segundo seu entendimento, seriam 
decorrentes de relação de emprego. 
No entanto, improcede tal argumentação. 
Na forma do art. 180, inciso III, "a", do Decreto-lei nº 89.312/84, compete ao IAPAS 
"promover a arrecadação, fiscalização e cobrança das contribuições e demais recursos 
destinados à previdência social". 
Dentro da função de fiscalização está inserida, justamente, a de verificar a real atribuição 
dos trabalhadores, dentro da empresa, para enquadrá-los de forma adequada e justa, 
para fins previdenciários. 
Ademais, a função de fiscalizar se tornaria inócua se, no seu bojo, não estivesse incluída 
a de averiguar a situação das pessoas que trabalham para a empresa. Não podemos 
esquecer que a palavra fiscalizar é sinônima de vigiar, examinar, verificar. 
Segundo o órgão previdenciário, aqui apelado, os trabalhadores enquadrados como 
comerciantes autônomos, pela apelante, deveriam ser classificados como empregados.  
A empresa autora/apelante, apesar de insistir em afirmar ter apresentado as provas 
necessárias e suficientes às suas alegações, inclusive com a juntada de cópia do 
processo administrativo, em momento algum conseguiu demonstrar a qualidade de 
representantes comerciais autônomos em relação àqueles trabalhadores classificados 
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pelos fiscais do IAPAS como empregados. Fez uma bela exposição doutrinária acerca 
das diferenças existentes entre essas espécies de trabalhadores, mas nenhum 
documento em favor de suas alegações trouxe ao presente processo, como, por exemplo, 
um contrato relativo àquela categoria. 
Se tal não bastasse, como poderia pretender que o mencionado processo administrativo 
fosse utilizado como prova a seu favor, se todos os documentos ali elencados se prestam 
a provar o contrário? 
Como bem frisou o ilustre sentenciante, os atos administrativos gozam da presunção de 
legitimidade. 
E, ainda, às fls. 27 dos autos, pode ser encontrada cópia da Decisão-Notificação nº 02/82, 
na qual consta a seguinte assertiva: "Embora a empresa alegue que não possui 
vendedores, mas sim, representantes comerciais que prestam serviços mediante 
contratos escritos e específicos, convém ressaltar que nem durante o período de 
fiscalização, nem agora na sua defesa, a empresa apresentou esses contratos de que diz 
ser possuidora", o que serve apenas para comprovar a tese aqui defendida. 
Quanto à alegação da empresa recorrente de que o réu não teria contraditado as peças 
do processo administrativo, esta não procede, pois não há o que ser impugnado, já que 
ele concluiu pela existência da irregularidade previdenciária. 
Isto posto, nego provimento à apelação. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 12.193-PE 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: IMPORTADORA MERCANTIL DE MATERIAIS LTDA. 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. VICENTE ALBERTO S. F. SOTTO MAYOR E OUTRO (APTE.) E  
ARIANO TORRES VERAS DE SOUZA E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Administrativo. Responsabilidade civil. Pressupostos. Nexo de causalidade. Ausência. 
Não caracterização.  
1 - Segundo o nosso ordenamento jurídico, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, 
de forma que, comprovado o nexo de causalidade entre o dano e a prestação do serviço 
público, deve a Administração pública responder pelo prejuízo do administrado. 
2 - Na hipótese, o dano obtido pelo autor foi conseqüência de golpe particular do servidor 
do INSS, que, em conduta delituosa devidamente comprovada em inquérito 
administrativo, apropriou-se das mercadorias vendidas e da verba correspondente, não 
havendo sequer prova nos autos do recebimento dos produtos pela aludida autarquia 
previdenciária. 
3 - Assim, não havendo demonstração de relação entre o ônus suportado pelo autor e a 
execução de serviço público por parte do Instituto ora apelado, entendo ausente o nexo 
de causalidade a ensejar a responsabilidade estatal. 
4 - Apelação improvida. Sentença mantida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados este autos em que são partes as acima indicadas, decide a Terceira 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes 
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dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 24 de abril de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Importadora Mercantil de Materiais Ltda. 
ajuizou ação de cobrança contra o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, objetivando 
o recebimento de quantia relativa a suposta venda de mercadorias à aludida autarquia 
previdenciária. 
Segundo o INSS, a liberação dos pagamentos só poderia ser efetivada após conclusão de 
processo administrativo e inclusive criminal, instaurados com o escopo de averiguar 
possível comportamento delituoso do Sr. Severino Antônio da Silva, funcionário 
responsável, que teria desviado o dinheiro e se apropriado dos produtos. Afirmou, 
inclusive, não constar de seus registros "qualquer indicação de pedido de compra ou 
mesmo entrada de qualquer material referido pela firma autora (fls 33)". 
O MM. Juiz a quo, em sentença de fls. 95/98, julgou improcedente a ação, por entender 
não ter sido cumprido o "regular procedimento administrativo de licitação", além de não 
haver nos autos prova do recebimento das mercadorias pelo Instituto réu. 
Em suas razões recursais, pugna a apelante pela reforma do decisum, afirmando, a 
princípio, a desnecessidade de licitação, uma vez que as compras eram feitas em caráter 
emergencial, por via de cotação de preços e com posterior expedição do PCM - Pedido de 
Compra de Materiais. Salienta ainda a recorrente que a responsabilidade do INSS pelo 
não pagamento das compras realizadas deve permanecer, independentemente da 
conduta ilícita do encarregado das compras da autarquia ré, que não teria repassado o 
numerário adquirido para aquisição dos materiais. 
Contra-razões apresentadas com pedido de manutenção da sentença guerreada. 
Relatei. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A douta sentença ora guerreada está 
alicerçada em dois pontos fulcrais para indeferir ação de cobrança ajuizada contra o 
INSS: a inexistência de licitação para compra de materiais destinados a uma autarquia 
federal e a ausência nos autos de qualquer espécie de comprovação do recebimento de 
tais produtos pelo ora apelado. 
Irreformável se apresenta o douto julgado a quo. 
As notas fiscais colacionadas aos autos (fls. 11/14), com as quais pretende a autora fazer 
prova da procedência de seu pleito, não possuem qualquer espécie de prova de que as 
mercadorias comercializadas foram recebidas pelo INSS. 
Contrariamente, o que há nos autos (fls. 61/63) é uma cópia do relatório de inquérito 
administrativo instaurado contra o servidor encarregado da compra ora apreciada, no qual 
se conclui pela responsabilidade do funcionário, que, além de ter se apropriado das 
mercadorias, não teria efetuado o pagamento correspondente. 
Ora, segundo o nosso direito positivo, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, tendo 
como condição fundamental para sua concretização a existência do chamado nexo de 
causalidade entre a atividade pública e o dano sofrido pelo administrado. 
Tal nexo, contudo, não restou comprovado na hipótese sub judice, uma vez que, 
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conforme exposto anteriormente, os produtos adquiridos pelo aludido funcionário não se 
destinaram ao Instituto ora apelado, sendo desviados por conduta ilícita do agente, 
devidamente apurada. 
Sendo assim, o prejuízo sofrido pelo administrado não decorreu da prestação de serviço 
público, mas sim, como muito bem salientou o douto sentenciante, de um "golpe 
particular" do servidor que agiu por conta própria, o que não justifica a atribuição de 
responsabilidade ao INSS, ora recorrido. 
Neste sentido, vejamos o posicionamento de Maria Sylvia Zanella di Pietro: 
"A regra da responsabilidade objetiva exige, segundo o artigo 37, § 6º, da Constituição: 
......................................................... 
3. que haja um dano causado a terceiros em decorrência da prestação de serviço público; 
aqui está o nexo de causa e efeito; 
......................................................... 
5. que o agente, ao causar o dano, aja nessa qualidade; não basta ter a qualidade de 
agente público, pois, ainda que o seja, não acarretará a responsabilidade estatal se, ao 
causar o dano, não estiver agindo no exercício de suas funções." 
(In Direito Administrativo, 7ª edição, Editora Atlas, 1996, p. 4l4, original sem destaques). 
Corroborando tal posicionamento, destaco ainda o seguinte trecho do ilustre decisum a 
quo, bem como alguns julgados desta E. Corte: 
"Na espécie, a autora provou que forneceu ao funcionário encarregado das compras 
determinados bens, mas tão só isso. Não provou que esses bens foram incorporados ao 
patrimônio do réu, ou reverteram em seu benefício. Sequer há provas de que foram 
recebidos por outro (s) servidor (es) do Instituto". (Fls. 98). 
"Constitucional e Administrativo. Indenização. Responsabilidade civil. 
- Comprovada a existência do nexo causal, não poderá o Estado eximir-se da 
responsabilidade objetiva pela indenização do efetivo prejuízo causado. 
......................................................... 
(AC 84531-RN, Relator Dr. Ubaldo Ataíde, julgada em 16.05.96, 1ª Turma, original sem 
destaque). 
"Constitucional e Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. 
......................................................... 
- Responde o Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros, assegurado direito de regresso contra o responsável, no caso de dolo ou culpa. 
Inteligência do art. 37, parágrafo sexto, da Constituição Federal. 
- Presença dos elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva (fato, dano, nexo 
de causalidade)". 
(AC 81809-PB, Relator Dr. Ridalvo Costa, 3ª Turma, julgada em 05.10.95, à unanimidade, 
original sem destaque). 
Quanto ao outro aspecto ensejador da irresignação da recorrente, qual seja, a não 
obrigatoriedade de licitação, entendo prejudicada a sua apreciação, uma vez que, não 
obstante a configuração ou não de qualquer das hipóteses de dispensa de procedimento 
licitatório, não haveria como prosperar a ação de cobrança ora em apreço, por todos os 
argumentos até aqui esposados. 
Isto posto, nego provimento à apelação, confirmando a sentença singular. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 14.512-PE 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: SINDICATO DOS EMPREGADOS VENDEDORES E VIAJANTES DO 
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COMÉRCIO, PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS-VENDEDORES E VENDEDORES DE 
PRODUTOS FARMACÊUTICOS NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
Advogados: DRS. JERSON MACIEL NETTO E OUTRO (APDO.) 
 

EMENTA 
Processual Civil e Constitucional. Sindicatos. Princípio da unicidade. Registro no 
Ministério do Trabalho. Ausência. União Federal. Responsabilidade pelos ônus 
sucumbenciais. Impossibilidade. 
- Embora seja o Ministério do Trabalho o órgão responsável pelo registro das entidades 
sindicais, não há como se configurar a sucumbência da União a ensejar o pagamento de 
custas e honorários advocatícios na presente ação, onde se discute o desrespeito ao 
princípio da unicidade sindical. 
- Isto porque, na hipótese, o que existe de fato é um simples pedido de registro do 
sindicato réu no aludido Ministério, sem que o mesmo tenha sido apreciado ou deferido, o 
que demonstra cabalmente que o feito ainda se encontra fora da esfera de atuação da 
União Federal.  
- Sendo assim, não pode a recorrente ser responsabilizada por ter o SINPROVEN, ora 
sindicato réu, passado a atuar na mesma base territorial do sindicato autor, este sim, 
legalmente constituído, sem que houvesse o registro no órgão competente. 
- Apelação e remessa providas para excluir a União Federal do feito, reformando a 
sentença singular, de forma que os ônus sucumbenciais fiquem a cargo exclusivo do 
sindicato réu. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Terceira 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar 
provimento à apelação e à remessa, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 26 de junho de 1997 (data do julgamento)._ 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: O Sindicato dos Empregados Vendedores e 
Viajantes do Comércio, Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de 
Produtos Farmacêuticos no Estado de Pernambuco propôs ação de rito sumaríssimo, 
objetivando a anulação dos estatutos e impedimento de funcionamento do SINPROVEN, 
Sindicato dos Propagandistas e Propagandistas-Vendedores do Estado de Pernambuco, 
indicando como litisconsorte passiva a União Federal, em virtude da responsabilidade 
atribuída ao Ministério do Trabalho para registro das entidades sindicais. 
Afirmou o autor que o sindicato réu estaria atuando na mesma base territorial que ele, 
suplicante, sem contudo possuir registro no órgão competente, o que ensejaria a 
impossibilidade da manutenção de seu funcionamento. 
O MM. Juiz a quo, em sentença de fls. 62/70, rejeitou as preliminares de ilegitimidade 
passiva ad causam e incompetência absoluta da Justiça Federal levantadas pela União 
Federal e pelo SINPROVEN, respectivamente, por terem sido apresentadas e decididas 
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em audiência, não sendo objeto de recurso posterior. No mérito, julgou procedente a 
ação, anulando os estatutos do sindicato réu e determinando que o mesmo deixasse 
efetivamente de exercer qualquer atividade sindical. 
Irresignado com a sentença monocrática, o SINPROVEN interpôs recurso de apelação, 
considerado deserto em despacho de fls. 92. 
A União Federal, por sua vez, em razões recursais de fls.75/80, pugna pela reforma do 
decisum, alegando que não chegou a registrar o sindicato réu, pelo que requer a extinção 
do processo sem julgamento do mérito, por inexistência de interesse processual do autor 
quanto a ela. Alega ainda que a sua ilegitimidade passiva ad causam, mesmo decidida 
em audiência e não tendo sido objeto de recurso, pode ser apreciada por este tribunal em 
grau de recurso, uma vez que as condições da ação não precluem, podendo ser revistas 
em qualquer grau de jurisdição. 
Contra-razões apresentadas com pedido de manutenção da sentença guerreada. 
Relatei. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A União Federal apela de sentença 
que a condenou a restituir ao Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes do 
Comércio, Propagandistas, Propagandistas-Vendedores de Produtos Farmacêuticos no 
Estado de Pernambuco, "pró-rata" com o SINPROVEN, ora sindicato réu, custas 
processuais e honorários advocatícios. 
Embasando seu pleito, afirma a ora apelante que seria parte ilegítima na referida ação, 
por não haver interesse processual do autor quanto a ela. Afirma ainda que, mesmo tendo 
havido decisão a respeito de sua legitimidade e não existindo recurso posterior do aludido 
decisório, tal questão pode ser apreciada em grau de apelação, visto que as condições da 
ação não precluem, face ao seu caráter de natureza pública. 
Entendo asistir razão à recorrente. 
Primeiramente, observo a questão relativa à preclusão das condições da ação. 
Preceitua o Código de Processo Civil, em seu artigo 267, VI, verbis: 
"Extingue-se processo, sem julgamento do mérito: ......................................................... 
VI- quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, 
a legitiidade das partes e o interesse processual; 
........................................................" 
E ainda o § 3º do mesmo artigo: 
" § 3º - O Juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não 
proferida a sentença de mérito, da matéria constante dos ns. IV, V e VI..." 
Theotonio Negrão, em sua obra Código de Processo Civil e legislação processual em 
vigor, afirma: 
"Em se tratando de condições da ação, não ocorre preclusão, mesmo existindo explícita 
decisão a respeito. (Editora Saraiva, 26ª edição, 1995, página 250. Original sem 
destaque). 
Assim, resta claro que a matéria relativa às condições da ação não é passível de 
preclusão, podendo ser objeto de apreciação em qualquer grau de jurisdição, pelo que 
passo a observar a legitimidade da União Federal no presente feito. 
Com a Constituição Federal de 1988, o Ministério do Trabalho continuou a ser o órgão 
responsável pelo registro dos sindicatos, até o advento de lei que disciplinase o assunto. 
Tal posicionamento foi corroborado, inclusive, pelas Instruções Normativas nºs 05/90, 
09/90 e, mais recentemente, 03/94, todas do referido Ministério. Desta forma, qualquer 
entidade sindical, para adquirir personalidade jurídica, deve levar ao Registro Cível seus 
atos constitutivos, ao passo que a legitimidade para exercer direitos sindicais só advém 
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do registro da aludida documentação no Ministério do Trabalho. 
Com a competência para registro dos sindicatos, O Ministério do Trabalho tornou-se 
também o responsável pela preservação do princípio da unicidade sindical, consagrado 
constitucionalmente, e que preceitua que não pode haver mais de uma entidade sindical, 
representante de uma mesma categoria profissional, em bases territoriais idênticas. 
Contudo, não obstante tal incumbência conferida ao Ministério do Trabalho, não vislumbro 
como, no caso sub judice, possa a União Federal ser condenada ao pagamento de custas 
e honorários advocatícios "pró-rata" com o sindicato réu, senão vejamos. 
Segundo se depreende dos autos, o verdadeiro escopo da presente ação foi o 
impedimento do registro e funcionamento do SINPROVEN que, segundo o sindicato 
autor, estaria atuando sem registro no órgão competente e em afronta ao princípio da 
unicidade sindical. Em nenhum momento foi pleiteada a anulação de tal registro, de onde 
se conclui que o que de fato existe é um simples pedido, sem que o mesmo tenha sido 
deferido.Tal diferença é salutar para elucidação da questão ora em apreço, bem como 
para fixação da responsabilidade da União Federal. Isto porque, como órgão competente 
para registro dos sindicatos e preservador da unicidade sindical, o Ministério do Trabalho, 
conforme exposto anteriormente, tem o dever de verificar a pertinência da criação de uma 
nova entidade sindical, devendo sempre recusar tal registro na hipótese de preexistir um 
outro sindicato na mesma base territorial representando uma mesma categoria. 
Ora, unicamente o deferimento do registro de sindicato sem a observância de tais 
precauções é que poderia ensejar a responsabilidade do aludido Ministério e, 
conseqüentemente, a necessidade da União arcar com ônus sucumbenciais, uma vez que 
tal fato constituiria uma verdadeira afronta à unicidade pré-falada. O simples pedido de tal 
registro, sem a apreciação ou consentimento do Ministério do Trabalho, não acarreta a 
responsabilidade da União. 
Na hipótese dos autos, o SINPROVEN limitou-se a registrar seus estatutos no cartório de 
títulos e documentos, passando a atuar sem registro no órgão competente, uma vez que 
ainda não tinha havido o consentimento do Ministério do Trabalho, e sem autorização de 
assembléia de trabalhadores que decidisse por sua constituição, o que demonstra 
cabalmente que a situação ainda se encontrava fora da esfera de atuação da União 
Federal.Isto posto, por não vislumbrar sucumbência da União no presente feito, dou 
provimento à apelação e à remessa, modificando a sentença monocrática apenas no 
sentido de excluir da União Federal responsabilidade pelas custas e honorários 
advocatícios, que ficarão a cargo exclusivo do sindicato réu. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 22.719-AL 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelantes: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS E MAVEL-MASCARENHAS 
VEÍCULOS LTDA. 
Apelada: STYLTEX-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. 
Advogados: DRS. ARSÊNIO SOARES MELO NETO E OUTROS E JOSÉ ARNÓBIO 
DAMASCENO ALVES (APTES.) 
 

EMENTA 
Processual Civil. Embargos de terceiro. Intempestividade. 
1 - Segundo o artigo 1.048 do Código de Processo Civil Brasileiro, o prazo para 
interposição dos embargos de terceiro é de 5 dias após a arrematação e sempre antes da 
assinatura da carta correspondente. 
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2 - Não tendo sido obedecido tal prazo, há que se considerar intempestiva a ação 
interposta. 
3 - A intimação, nas localidades elencadas no artigo 236 do CPC, é considerada realizada 
com a simples publicação dos atos no órgão oficial, o que foi perfeitamente atendido na 
hipótese em questão, de onde podemos concluir que teve o embargante oportunidade de 
insurgir-se, no prazo legal, contra a arrematação efetuada. 
4 - Ao INSS não se atribui interesse de recorrer em ação cuja sentença não lhe foi 
prejudicial, por não ter modificado ou desconstituído o ato judicial em que seu débito foi 
satisfeito. 
5 - Apelação do INSS não conhecida. Apelação da MAVEL provida para reformar a 
sentença, no sentido de rejeitar, por flagrante intempestividade, os embargos interpostos. 
 

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, não 
conhecer da apelação do INSS e dar provimento à apelação da MAVEL, no sentido de 
rejeitar os embargos por manifesta intempestividade, nos termos do voto do Relator e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 26 de junho de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: STYLTEX - Indústria e Comércio de 
Confecções Ltda. interpôs embargos de terceiro contra o INSS - Instituto Nacional de 
Seguro Social e a MAVEL - Mascarenhas Veículos Ltda., alegando, em síntese, que, por 
ser locatária de contrato que tem por objeto imóvel arrematado em hasta pública e por 
não ter integrado o processo de execução anteriormente, teria seus direitos preservados, 
não podendo ser afetada por decisão de imissão na posse concedida em favor da 
arrematante. 
O MM. Juiz a quo julgou parcialmente procedentes os embargos, apenas para reformar 
decisão anterior em que havia determinado a referida imissão na posse do imóvel. 
Considerou o douto sentenciante que a jurisdição e competência do juízo exeqüente 
encerrara-se com "a decisão no processo de execução sobre a arrematação do imóvel e a 
entrega ao adquirente da competente carta de arrematação do imóvel", de forma que, 
para imitir-se na posse do bem, deveria a MAVEL, ora arrematante, ajuizar a ação de 
despejo apropriada no Juízo Estadual. 
Irresignada, apela a MAVEL, alegando, preliminarmente, a intempestividade dos 
embargos e, no mérito, a desnecessidade do ajuizamento de qualquer ação para 
ocupação do imóvel adquirido, pelo que entende dever ser mantida, no presente caso, a 
imissão de posse anteriormente deferida. 
Também na condição de apelante, o INSS aduz, fundamentalmente, a sua falta de 
interesse na demanda em questão, haja vista a total satisfação do seu débito no processo 
de execução fiscal com a arrematação do bem. No mais, afirma não ter havido qualquer 
vício de nulidade ou de anulabilidade nos autos da execução e da carta precatória, pelo 
que requer a reforma da sentença com a improcedência dos embargos. 
Contra-razões apresentadas pela STYLTEX pleiteando a manutenção do decisum 
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recorrido, que não teria sido atacado em seus fundamentos, uma vez que, em nenhum 
momento, teriam os apelantes se insurgido quanto à questão da incompetência do Juízo 
Federal decretada pelo Julgador monocrático. 
Relatei. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): O primeiro aspecto a ser aqui 
analisado refere-se à preliminar de intempestividade dos presentes embargos suscitada 
pela MAVEL, arrematante do imóvel em questão. 
Segundo o Código de Processo Civil Brasileiro, a ação de embargos de terceiro pode ser 
ajuizada por todo aquele senhor e possuidor, ou simplesmente possuidor, que, não sendo 
parte no processo, pretenda a manutenção ou restituição da posse de bens que lhe 
tenham sido esbulhados ou turbados (artigo 1.046), caso em que se amolda 
perfeitamente a STYLTEX, ora apelada e locatária do bem arrematado em hasta pública. 
Contudo, de acordo ainda com o referido diploma legal, o prazo para interposição de tais 
embargos é de "até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas 
sempre antes da assinatura da respectiva carta" (artigo 1.048). 
Ora, compulsando-se os presentes autos, percebe-se que a arrematação sub judice foi 
efetivada no dia 10.04.92 (fls. 26), sendo a carta correspondente assinada em 28.05.92 ( 
fls. 21). A petição inicial dos embargos, entretanto, está datada de 10.05.92 (fls. 03), ou 
seja, três meses depois da efetivação da arrematação e quase dois meses depois da 
assinatura da carta, superando e muito, com isto, os cinco dias exigidos pelo CPC. 
É bem verdade que a embargante sustenta em sua defesa (fls. 45) a tese de que o 
referido prazo de 05 dias não poderia fluir em seu desfavor, ante a ausência de sua 
intimação para realização da praça, segundo preceituariam o artigo 698 e o parágrafo 3º 
do artigo 687, ambos também do CPC. 
Tal argumento, contudo, não merece acolhida, visto que o artigo 698 do Código 
supramencionado refere-se exclusivamente à necessidade de intimação, para a 
realização da hasta pública, do credor hipotecário ou do senhorio direto, situações em que 
não se enquadra a ora apelada, que, conforme exposto anteriormente, era simplesmente 
locatária do imóvel arrematado. 
Já o citado parágrafo 3º do artigo 687 faz menção à divulgação e publicação dos editais 
de praça, requisitos estes que entendo terem sido perfeitamente preenchidos, segundo se 
depreende do auto de arrematação de fls. 26. Em tal documento há expressa alusão não 
só à expedição e afixação do edital na sede do juízo exeqüente, como também a sua 
publicação no Diário de Justiça do Estado de 10.03.92. 
Ora, é sabido, mais uma vez reportando-me aos preceitos do Código de Processo Civil 
Brasileiro, que, no Distrito Federal e nas capitais dos Estados e dos Territórios, caso da 
execução em apreço, a intimação é considerada como realizada simplesmente pela 
publicação dos atos no órgão oficial (art. 236). 
Assim, tendo havido a regular divulgação da realização da praça, conforme constatado 
nos autos, foi dada à embargante, na forma da lei, a ciência do ato que lhe poderia ser 
prejudicial, garantindo-se-lhe, também, a faculdade de ajuizar a ação pré-falada em tempo 
hábil, ou seja, após a arrematação e antes da expedição da carta, de forma a ver 
prevalecer os seus direitos. Não agindo de tal forma, deixou a parte precluir o aludido 
direito de insurgir-se contra a aquisição do bem pela MAVEL, não mais podendo suas 
razões de irresignação serem apreciadas, haja vista a sua interposição fora do prazo 
adequado. 
Neste diapasão: 
"Processual Civil. Embargos de terceiro. Arrematação. Prazo. Art. 1.048 do CPC. 
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Intempestividade. 
Os embargos de terceiro podem ser opostos, em processo de execução, até 5 (cinco) 
dias após a arrematação, porém sempre antes da assinatura da carta (art. 1.048 do CPC). 
Recurso improvido". 
(TRF 3ª Região, AC 42.330, julgada em 07.03.95, Terceira Turma, Relator Dr. Aricê 
Amaral). 
Por fim, quanto ao recurso do INSS, entendo não haver plausibilidade no seu 
conhecimento por esta e. Corte, visto que a decisão ora guerreada em nada lhe foi 
prejudicial, não modificando ou desconstituindo o processo de arrematação no qual seu 
débito foi satisfeito. 
Isto posto, não conheço da apelação do INSS e dou provimento à apelação da MAVEL, 
reformando a sentença de forma a rejeitar, por flagrante intempestividade, os embargos 
de terceiro interpostos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 73.103-RN 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelante: ZENON JOSÉ OCTÁVIO 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. HERIBERTO ESCOLÁSTICO BEZERRA E OUTRO (APTE.) E  
ROGER SALES SOBRINHO E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Constitucional. Administrativo. Servidor público sob regime celetista. Aposentadoria. 
Aplicação do artigo 40, parágrafo 4º, da Constituição Federal/88, e dos artigos 189, 
parágrafo único, e 243 da Lei nº 8.112/90. 
1. O Regime Jurídico Único (Lei 8.112/90) aboliu a distinção entre celetistas e 
estatutários, independentemente da época em que se aposentaram. 
2. Os servidores celetistas fazem jus aos benefícios do artigo 40, § 4º, da Constituição 
Federal, mesmo tendo ocorrido a aposentadoria antes da sua vigência. 
3. Improcedência do pedido no tocante à percepção dos anuênios. Apelação parcialmente 
provida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima 
identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento parcial 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, 20 de fevereiro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de apelação cível com a finalidade de 
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ver reformada a r. decisão monocrática de fls. 38/43, que julgou improcedente o pedido de 
revisão de aposentadoria do autor, nos termos do art. 40, § 4º, da Constituição Federal 
em vigor, bem como a paga das diferenças vencidas e vincendas, até a efetiva revisão, 
tudo retroagindo à data da promulgação da Lei nº 8.112/90, além dos anuênios e das 
demais vantagens concedidas aos servidores ativos e inativos. 
Sustenta, em síntese: (a) era funcionário da Escola Superior de Agricultura de Mossoró - 
ESAM, ocupando o cargo de Contador, tendo se aposentado por tempo de serviço pela 
Previdência Social em 1º.11.83; (b) com a promulgação da Carta Federal de 1988 e a 
edição da Lei 8.112/90, foram garantidos aos servidores inativos, inclusive aos celetistas, 
proventos na mesma proporção dos salários percebidos pelo pessoal em atividade, no 
exercício de cargos correspondentes àquele no qual se aposentou o ora apelante; (c) 
nada obstante, o INSS não se dignou a proceder à revisão do benefício; por isso que se 
teve de valer do Judiciário. 
Nos autos, os documentos de fls. 08/30. 
Na resposta, o INSS aduziu, basicamente, que o autor, na situação de servidor público 
celetista, ao requerer sua aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, era 
regido pela Lei nº 6.184/74; não poderia sujeitar-se a outro regime jurídico, senão ao 
previsto no artigo 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT (fls. 
33/36). 
A ação foi julgada improcedente, sob o fundamento de serem inaplicáveis à 
aposentadoria sob enfoque os critérios do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal (sem 
imposição dos ônus sucumbenciais ao vencido - fls. 38/43). 
Na apelação, sustenta-se que o § 4º do artigo 40 da Carta em vigor aplica-se aos 
servidores públicos, mesmo aos aposentados celetários, pouco importando se a 
aposentação ocorreu antes da vigência da Carta. Diz-se, ainda, que a Lei nº 8.112/90 
aboliu a distinção entre servidor estatutário e servidor celetista (fls. 45/50). 
Sem contraminuta. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Data maxima venia, merece reforma, 
ao menos em parte, a r. sentença recursada. 
O autor, aposentado em 1983 pela Previdência Social, na qualidade de servidor público 
federal, pleiteia a aplicação do artigo 40, parágrafo 4º, da Constituição Federal, e dos 
artigos 189, parágrafo único, e 243 da Lei 8.112/90 ao seu benefício, com o fim de que o 
valor de seus proventos passe a corresponder ao que estaria percebendo se em atividade 
estivesse, ou seja, como Contador Grupo NS, Classe B, padrão II. 
Cumpre que se examine, portanto, a amplitude dos cânones legais acima referidos. 
O § 4º do artigo 40 da Constituição Federal preconiza: 
"Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, 
sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também 
estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos 
aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei". 
Por sua vez, o artigo 243 da Lei 8.112/90 dispõe: 
"Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta lei, na qualidade de servidores 
públicos, os servidores dos Poderes da União, dos ex-territórios, das autarquias, inclusive 
as em regime especial, e das fundações públicas, regidos pela Lei nº 1.711, de 28 de 
outubro de 1952 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, ou pela 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 
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1943, exceto os contratados por prazo determinado, cujos contratos não poderão ser 
prorrogados após o vencimento do prazo de prorrogação". 
Parece-me que a expressão utilizada pelo legislador foi "servidores públicos", conceito 
que, por natureza, é mais amplo que o de "funcionários públicos", abrangendo, pois, em 
seu âmbito, tanto os celetistas quanto os estatutários. 
Da exegese do preceito constitucional em apreço, conclui-se que aos servidores inativos 
é assegurado o direito de terem seus proventos revistos na mesma proporção da 
remuneração dos servidores em atividade, assim como todas as vantagens concedidas 
àqueles, inclusive no tocante à transformação do cargo ou função em que se deu a 
aposentadoria. 
Ora, se o cargo em que se aposentou o apelante foi transformado, por ocasião da edição 
da Lei nº 8.112/90, que instituiu o Regime Jurídico Único dos servidores públicos, não se 
estabelecendo distinção entre celetistas e estatutários, ao benefício sob exame devem ser 
incorporadas as vantagens advindas da conversão. 
Ressalte-se, entretanto, que o pedido só pode ser considerado a partir da edição do 
Regime Jurídico Único; a esse respeito, já se pronunciou este Sodalício Tribunal, verbis: 
"Constitucional. Aposentadoria. Servidora pública federal sob regime celetista. Benefício 
do artigo 40, parágrafo quarto, da Constituição. Regime Jurídico Único. 
- A Lei nº 8.112/90, que criou o Regime Jurídico Único, extinguiu a distinção entre 
estatutário e celetista. O § 4º do artigo 40 da Constituição aplica-se aos servidores 
públicos, mesmo aposentados, sob regime da CLT, pouco importando se o fato da 
aposentação ocorreu antes da sua vigência. 
- Vantagem prevista no artigo 192 da Lei 8.112/90. Procedência". 
(TRF - 5ª Reg. AC nº 24024/AL, Rel. Juiz Ridalvo Costa, julg. em 27.05.93). 
Em conclusão, não poderia o legislador, nem a Administração Pública, com a instituição 
do Regime Jurídico Único, estabelecer distinções odiosas entre aqueles que labutaram no 
serviço público como celetistas e os que prestaram o serviço público sob o regime 
estatutário, sob pena de afronta insuportável e inadmissível ao princípio constitucional da 
igualdade. 
Quanto ao pedido de concessão de anuênios, no percentual de 11% (onze por cento), 
não merece acolhida. 
Em primeiro lugar, verifica-se que o autor sequer mencionou o período a que se refere o 
pleito. Presume-se que seja de 1º.11.83 (data da aposentação) a 06.05.94 (data de 
ajuizamento da ação). 
Ora, o adicional por tempo de serviço é uma complementação remuneratória que é devida 
exclusivamente em razão do tempo de serviço estabelecido em lei para o auferimento da 
vantagem. É um adicional ex facto temporis resultante de serviço já prestado. Daí porque 
se incorpora definitivamente ao vencimento e o acompanha na aposentadoria. 
Não se adquire tal vantagem após a aposentadoria, mas sim durante o tempo de efetivo 
exercício no serviço público, independentemente de ter sido prestado por celetistas ou 
estatutários, desde que estejam em plena atividade; por isso que, ao meu sentir, o 
apelante não faz jus a tal vantagem. 
Esforçado nessas razões, dou parcial provimento à apelação, para condenar o INSS a 
proceder à revisão dos proventos do autor, de sorte que o mesmo passe a perceber a 
mesma retribuição dos servidores ocupantes do cargo de Contador Grupo NS, Classe B, 
padrão II, conforme o disposto no artigo 40, § 4º, da Carta Magna, e nos artigos 189 e 243 
da Lei 8.112/90, nos termos dos pedidos formulados nas letras "b", "c" e "d" da exordial (o 
pedido referente aos anuênios, reinsisto, não vejo como se possa acolhê-lo). 
É como voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 75.881-CE 
Relator: O SR. JUIZ ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO  
Apelante: GINÁSIO PROFESSOR FRANCISCO EURÍDICE 
Apelada: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO- SUNAB 
Advogados: DRS. JOSÉ LÚCIO DE SOUZA (APTE.) E  
JOÃO BOSCO FERREIRA LIMA E OUTROS (APDA.) 
 

EMENTA 
Processual Civil. Embargos à execução fiscal. Intervenção do Estado no domínio 
econômico. Leis 8.039/90 e 8.170/91. Controle de preços dos estabelecimentos de ensino 
privados pela SUNAB. Multa. Leis Delegadas nºs 4/62 e 5/62. Lei 7.784/89 e Lei 8.035/90. 
Possibilidade. 1 - O Estado pode intervir na ordem econômica, regulando preços de bens 
e serviços, no setor de educação, inclusive estabelecendo o controle das mensalidades 
escolares. ADIN nº 319-DF. 
2 - A SUNAB é o órgão competente para efetuar a fiscalização, aplicar multa às 
instituições de ensino particular, em decorrência de majoração de mensalidade escolar, 
face ao controle de preços exercido pelo Poder Público. Precedentes do STJ. 
3 - Apelação improvida.  
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar provimento à 
apelação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 5 de agosto de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO - Relator 
 

RELATÓRIO  
O SENHOR JUIZ ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO: O Ginásio Professor 
Francisco Eurídice apela da sentença de fls. 34/40, da lavra do MM. Juiz Dr. Agapito 
Machado, da 4ª Vara-CE, proferida em sede de embargos à execução fiscal, que concluiu 
por julgar improcedentes os embargos, tendo em vista a constitucionalidade do controle 
de preços das mensalidades escolares, fundamentando sua decisão em jurisprudência do 
TRF 1ª Região (AC 89.01.14869-2) e do STF.  
Também, levou em consideração o fato de que a ora apelante não trouxe aos autos 
qualquer discussão a respeito de cálculos que teriam incidido sobre os reajustes das 
mensalidades, bem como o fato da SUNAB, ora apelada, ter demonstrado cabalmente 
que a mensalidade escolar é bem sujeito ao controle de preços pelo Poder Público, 
consoante disposto no art. 11, "a", da Lei Delegada 4/62, com redação das Leis 7.784/89 
e 8.035/90. Em suas alegações, o Ginásio Professor Francisco Eurídice pugna pela 
reforma da sentença, renovando seu entendimento posto na exordial, no tocante à 
ilegalidade e à inconstitucionalidade do controle das mensalidades por parte da SUNAB, 
bem como sua incompetência para proceder a fiscalização, posto que a MP 268/90, 
finalmente convertida na Lei 8.170/91, não lhe dá competência para aplicar multa e, uma 
vez esta aplicada, configura-se como arbitrária, face à inexistência de suporte legal.  
Alega, ainda, que o reajuste do valor da mensalidade decorreu da necessidade de 
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adequar os custos à variação inflacionária, sem que isto resulte em qualquer abuso. 
Contra-razões.  
É o relatório.  
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO (Relator): Cuida-se de 
apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, onde 
se objetivava a nulidade do auto de infração, bem como a extinção da execução fiscal, 
face à ilegalidade e à inconstitucionalidade do controle das mensalidades escolares por 
parte da SUNAB, ao fundamento de que a MP 268/90, finalmente convertida na Lei 
8.170/91, não lhe atribui competência para aplicar multa. 
O MM. Juiz monocrático, ao negar provimento aos presentes embargos, assim se 
pronunciou: 
"Tanto naquela oportunidade como agora, com maiores razões, não encontro razões 
jurídico-constitucionais para afastar essa atividade econômica - mensalidade escolar, 
exploração de ensino pela iniciativa privada como atividade econômica - da sujeição aos 
princípios constitucionais que regem a ordem econômica e financeira - Título VII da 
CF/88.  
A legislação que anteriormente dispunha sobre a repressão ao abuso do poder 
econômico foi recepcionada pela novel Constituição. E a legislação editada após a sua 
promulgação não padece de qualquer vício de inconstitucionalidade que ostenta toda lei". 
A questão de mérito que deu ensejo aos presentes embargos deve ser analisada sob dois 
enfoques: a) no tocante à intervenção do Poder Público na ordem econômica e, em 
especial, limitando preços, congelando ou tabelando valores de mensalidades escolares, 
em face da aplicação da Lei 8.039/90 e da Lei 8.170/91, que estabelecem regras para a 
negociação de reajustes das mensalidades escolares; b) competência da SUNAB para 
fiscalizar e aplicar multa aos estabelecimentos de ensino.  
No tocante à possibilidade do Estado poder intervir na iniciativa privada, inclusive na área 
de educação, a jurisprudência desta egrégia Corte caminha no sentido de não reconhecer 
as limitações impostas pelo Poder Público e, em conseqüência, não permitir o controle de 
preços das mensalidades escolares.  
Tal matéria, inclusive, já foi analisada, em sede de argüição incidental de 
inconstitucionalidade (AMS 2493-RN), tendo o julgamento ocorrido em 15.01.91, cujo 
posicionamento vem sendo mantido, conforme se depreende dos julgados abaixo: 
"EMENTA: Constitucional. Controle de preços dos estabelecimentos privados de ensino 
pela SUNAB. Impossibilidade. Inconstitucionalidade das Medidas Provisórias 207, 223, 
224 e 265 e da Lei 8.170/90, inclusive do seu artigo segundo e parágrafo único, com a 
redação que lhes deu o art. 14 da Lei 8.178/91. 
I - No julgamento da argüição de inconstitucionalidade na Apelação em Mandado de 
Segurança 2493-RN, o Plenário deste Tribunal reconheceu inconstitucionais as normas 
que estabelecem o controle de preços das mensalidades cobradas pelas escolas 
particulares. 
II - Manutenção da sentença que concedeu a segurança para evitar a autuação, pela 
SUNAB, dos estabelecimentos de ensino impetrantes, em razão do reajuste de suas 
mensalidades. 
III - Apelação e remessa oficial improvidas". 
(AMS 2313-CE, Relator: Juiz Nereu Santos, julgamento: 18.06.91). 
"EMENTA: Constitucional. Colégio particular. Reajuste de mensalidade. Auto de infração. 
Impossibilidade. 
- Conforme já decidiu o Plenário deste Tribunal, em argüição de inconstitucionalidade, os 
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princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, bem como o regime que a 
Constituição Federal de 1988 reserva para as escolas particulares, não permitem o 
controle de preços das mensalidades por elas cobradas. 
- Controle que se exerce apenas sobre o cumprimento das normas gerais da educação 
nacional e sobre a qualidade do ensino (art.209). 
- Apelação improvida". 
(AC 92932-PE, Relator: Juiz Francisco Falcão, julgamento 12.06.96). 
Registre-se, que, à época do julgamento da aludida argüição incidental de 
inconstitucionalidade, os Juízes Petrucio Ferreira e Nereu Santos restaram vencidos, por 
se posicionarem no sentido de reconhecer a contitucionalidade das normas que 
estabelecem o controle de preços das mensalidades cobradas pelas escolas particulares.  
No tocante à questio iuris, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar os dispositivos da Lei 
nº 8.039/90, que dispõe sobre critérios de reajuste das mensalidades, entendeu pela sua 
constitucionalidade, cujo julgamento ocorreu em 03 de março de 1993, em sede de ADIN 
nº 319-DF, tendo como Relator o Ministro Moreira Alves, conforme se depreende da 
ementa abaixo transcrita: 
"Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 8.039, de 30 de maio de 1990, que dispõe sobre 
critérios de reajuste das mensalidades escolares e dá outras providências. 
Em face da atual Constituição, para conciliar o fundamento da livre iniciativa e do princípio 
da livre concorrência com o da defesa do consumidor e da redução das desigualdades 
sociais, em conformidade com os ditames da justiça social, pode o Estado, por via 
legislativa, regular a política de preços de bens e de serviços, abusivo que é o poder 
econômico que visa ao aumento arbitrário dos lucros.Não é, pois, inconstitucional a Lei 
8.039, de 30 de maio de 1990, pelo só fato de ela dispor sobre critérios de reajuste das 
mensalidades das escolas particulares. 
Exame das inconstitucionalidades alegadas com relação a cada um dos artigos da 
mencionada Lei. Ofensa ao princípio da irretroatividade com relação à expressão (março) 
contida no parágrafo 5º do artigo 2º da referida Lei. Interpretação conforme a Constituição 
aplicada ao caput do art. 2º, ao parágrafo 5º desse mesmo artigo e ao artigo 4º, todos da 
lei em causa.  
Ação que julga procedente, em parte, para declarar a inconstitucionalidade da expressão 
(março) contida no parágrafo 5º do art. 2º da Lei nº 8.039/90, e, parcialmente, o caput e o 
parágrafo 2º do artigo 2º, bem como o artigo 4º, os três em todos os sentidos que não 
aqueles segundo o qual de sua aplicação estão ressalvadas as hipóteses em que, no 
caso concreto, ocorra direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, (RTJ 
149/666)". 
Apesar da Lei 8.170/91 não prever qual o órgão competente para fiscalizar e aplicar multa 
aos estabelecimentos de ensino em decorrência de majoração de mensalidades 
escolares, o egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que 
tal encargo compete à SUNAB, conforme decisão proferida em 02.09.1996, pela 1ª Turma 
daquela Casa, Resp 0079828, Relator Ministro Milton Luiz Pereira: 
"Execução Fiscal. SUNAB. Competência para fiscalizar estabelecimento de ensino. 
Aplicação de multa. Constituição Federal (art. 173, parágrafo 4º). Leis Delegadas nºs 4/62 
e 5/62. Decreto-lei nº 532/69. Lei nº 8.039/90. 
1. A SUNAB tem competência para fiscalizar os valores das taxas e mensalidades fixadas 
pelos estabelecimentos de ensino, decorrentes da aplicação da legislação de intervenção 
no domínio econômico na seara dos serviços essenciais, entre os quais se incluem os 
pertencentes à educação. 
2. Precedentes jurisprudenciais. 
3. Recurso provido".  
Por tais razões, nego provimento à apelação. 
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É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 84.839-PE 
Relator: O SR. JUIZ ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelado: ESTADO DE PERNAMBUCO 
Advogados: DRS. GILDA MARIA ROCHA DA SILVA E OUTROS (APTE.) E  
RENATA BRAYNER E SILVA E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Processual Civil. Embargos à execução. Tributário. Servidores de autarquia estadual. Lei 
Estadual 1.570/52. Contribuições previdenciárias. Lei 3.807/60 (LOPS). Impossibilidade. 
1 - Os servidores de autarquia estadual, inclusive regidos pela CLT que tiverem regime 
previdenciário próprio, são excluídos do regime da Previdência Social.  
2 - Apelação improvida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar provimento à 
apelação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 5 de agosto de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO - Relator 
 

RELATÓRIO  
O SENHOR JUIZ ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO: O INSS apela da sentença 
de fls. 33/34, da lavra do MM. Juiz Dr. Roberto Wanderley Nogueira, da 1ª Vara-PE, 
proferida em sede de embargos à execução fiscal, que concluiu por julgar procedentes os 
embargos, e, em conseqüência julgar extinta a execução, ao fundamento de não ser o ora 
apelado, bem como seus servidores, clientela natural do INSS, ressaltando assim a 
ilegitimidade da contribuição e  
ilegitimidade para figurar no pólo passivo da execução fiscal, posto que descabe ao INSS 
lavrar certidões de dívidas previdenciárias contra entidade que possui sistema de 
previdência próprio, no caso, Departamento Estadual de Poços e Açudagem - DEPA 
(autarquia estadual extinta).  
Em suas alegações, o INSS pugna pela reforma da sentença que se houve em completo 
desacordo com a legislação pertinente, decidindo unicamente sob o ângulo da Lei 
1.570/52, art. 3º. Agredido restou o art. 144 do CTN. Chama atenção para o fato de que 
os servidores estaduais celetistas, à época das aludidas contribuições, estavam 
submetidos à Lei 3.807/60 - LOPS, em consonância com a CF/46.  
Contra-razões.  
É o relatório. 
 

VOTO 
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O SENHOR JUIZ ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO (Relator): Cuida-se de 
apelação contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, e, em 
conseqüência, extinguiu a execução, ao fundamento de não ser o ora apelado, bem como 
seus servidores, clientela natural do INSS, ressaltando assim a ilegitimidade da 
contribuição e ilegitimidade para figurar no pólo passivo da execução fiscal, posto que 
descabe ao INSS lavrar certidões de dívidas previdenciárias contra entidade que possui 
sistema de previdência próprio, no caso Departamento Estadual de Poços e Açudagem - 
DEPA (autarquia estadual extinta). 
As razões de apelo pugnam pela reforma da sentença, por considerar que a mesma 
limitou-se a apreciar a questão apenas sob a ótica do artigo 3º da Lei 1.570/52, sem 
atentar para o fato de que os servidores estaduais celetistas, à época das aludidas 
contribuições, estavam submetidos à Lei 3.807/60 - LOPS, em consonância com a CF/46. 
O ora apelado interpôs embargos à execução, visando a desconstituir Certidão de Dívida 
Ativa (CDA) que teve como fatos geradores a falta de recolhimento de contribuições 
previdenciárias nos períodos de 01/67 a 10/73, 09/73 a 03/74 e 08/73. 
No aludido período vigia a CF/46, a qual previa em seu art. 6º que a competência para 
legislar sobre Previdência Social não excluía a legislação estadual supletiva ou 
complementar.  
Por seu turno, a Lei Estadual nº 1.570/52 assim preceitua: 
"Art. 3º. São segurados obrigatórios do IPSEP: 
......................................................... 
c) Os servidores das autarquias compreendidas no âmbito das administrações estadual e 
municipal; 
........................................................"  
Por sua vez, a Lei 3.807/60 (LOPS), que o apelante pleiteia seja aplicado a este caso, 
também exclui do regime da Previdência Social os servidores estaduais, bem como os 
das respectivas autarquias, sem fazer alusão ao regime jurídico ao qual os servidores 
estejam vinculados, se celetista ou estatutário, conforme se depreende do texto legal: 
"Art. 3º. São excluídos do regime desta Lei: 
I - os servidores civis e militares da União, dos Estados, Municípios e dos Territórios, bem 
como os das respectivas autarquias, que estiverem sujeitos a regimes próprios de 
previdência; 
........................................................"No tocante à matéria, o extinto Tribunal Federal de 
Recursos assim se pronunciou: 
"EMENTA: Previdência Social - Autarquia estadual - Os servidores de autarquia estadual, 
inclusive os regidos pela CLT, sujeitos a regime previdenciário próprio, estão excluídos do 
regime da Lei Orgânica da Previdência Social (art. 3º da Lei 3.807/60).  
- Sentença que se mantém. 
- Apelação improvida". 
(AC 0053805-CE, Turma: 06, Relator Ministro Miguel Ferrante, decisão unânime). 
"EMENTA: Tributário. Contribuições previdenciárias. Estado-membro. Regime 
previdenciário de empregados de Estado-membro. 
I - Os servidores celetistas estaduais não protegidos por regime previdenciário próprio 
estão sujeitos a inscrição obrigatória no INPS. O regime previdenciário próprio capaz de 
afastar a inscrição no sistema do INPS é o que assegura, em termos de benefício, o 
mínimo previsto no art. 165, XVI, da Constituição, e aqueles postos na LOPS, art. 22. 
II - Recurso desprovido". 
(AC 0081319 - PR, Turma: 04, Relator Ministro Carlos Mário Velloso, decisão unânime). 
Por tais razões, nego provimento à apelação. 
É o meu voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 84.868-PE  
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: IVANILDO ALBUQUERQUE DA SILVA 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. MARIA JOSÉ BEZERRA (APTE.) E  
MARIA DE LOURDES CALDAS CÂMARA E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Previdenciário. Aposentadoria especial. Eletricitário. Limite de idade. Requisito 
inexistente. 
- A Lei 5.890, de 08.06.73 (art. 9º) e, posteriormente, a Lei 8.213, de 24.07.91 (arts. 57 e 
58), regularam a concessão da aposentadoria especial sem a exigência do requisito 
quanto à idade mínima. Tratando-se de empregado que atua em estações energizadas 
com equipamentos de alta tensão, há mais de vinte e cinco anos, sujeito a choque elétrico 
e outros percalços, faz jus o autor ao benefício pretendido. 
- Recentemente, com a alteração introduzida pela Lei 9.032/95, que atribuiu nova redação 
ao art. 57 da Lei 8.213/91, não resta qualquer dúvida acerca da inexigibilidade do limite 
etário, estando a concessão do benefício submetida apenas ao requisito da efetiva 
exposição do trabalhador à atividade que lhe seja realmente prejudicial à saúde. 
- Precedentes. 
- Apelação provida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 5 de junho de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente, em exercício, e Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: A r. sentença julgou improcedente o pedido da parte 
autora, objetivando a concessão de aposentadoria especial em virtude do exercício de 
atividade perigosa há mais de 27 anos, na função de eletricitário, por entender o juízo 
monocrático que o benefício pretendido foi extinto com o Dec. 63.230, de 10.09.68, data 
em que o autor não atendia aos requisitos de tempo de serviço e idade. 
Apela o segurado, alegando que a exigência de idade mínima de 50 anos para a 
aposentadoria especial relativa às profissões constantes do Dec. 53.831/64 restou 
inconstitucional, face à redação do art. 202, II, da Carta Magna. 
Apresentadas as contra-razões, subiram os autos. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Pretende o autor a obtenção de 
aposentadoria especial em razão do exercício de atividade insalubre e perigosa há mais 
de 27 anos.  
Os documentos acostados aos autos não deixam dúvidas acerca do tempo de serviço, na 
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função de eletricitário, em período superior a 25 anos. A autoridade administrativa, porém, 
indeferiu o seu pedido, sob a alegação de que o segurado não atende ao requisito legal 
que impõe o limite mínimo de 50 anos de idade. 
A aposentadoria especial foi instituída pelo art. 31 da Lei 3.807/60, exigindo para a sua 
concessão o implemento da idade de 50 anos, além do tempo de serviço variável 
conforme a natureza da atividade considerada periculosa, insalubre ou penosa. O rol das 
profissões contempladas foi determinado com a edição do Decreto 53.831/64, incluindo-
se dentre elas, no código 1.1.8, o trabalho permanente com eletricidade, exercido por 
cabistas, eletricistas, montadores e outros.  
Ocorre, porém, que tal atividade foi efetivamente excluída do novo quadro de 
classificação vigente a partir do Decreto 63.230/68, só conservando o referido direito 
aqueles que preenchessem as condições de tempo de serviço e idade vigentes em 
22.05.68, nos termos do art. 1º da Lei 5.527/68.  
O INSS, através de uma equivocada interpretação do dispositivo legal supracitado, vinha 
insistindo no argumento de que o requisito de idade, suprimido pela Lei 5.440-A, havia 
sido restabelecido, entendendo também que a concessão do benefício se restringia aos 
eletricitários que houvessem ingressado na categoria antes de 22.05.68, distinção esta 
que a correta exegese da norma não autoriza. 
Ademais, no tocante à exigência do limite etário de 50 anos, com o advento da Lei 5.890 
de 08.06.73, a aposentadoria especial foi regulada amplamente sem qualquer referência 
ao implemento de idade mínima. Por sua vez, a Lei 8.213, de 24.07.91, também reitera a 
inexigibilidade de tal pressuposto, conforme se depreende dos arts. 57 e 58, in verbis:  
"Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida 
nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e 
cinco) anos, conforme a atividade profissional, sujeito a condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade fisica". 
"Art. 58. A relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou integridade física 
será objeto de lei específica". 
Como se vê, a inteligência do texto legal acima transcrito proíbe qualquer regulamentação 
que imponha ao gozo do aludido benefício determinada restrição de idade. 
Nesse ponto, a jurisprudência é pacífica, a exemplo das seguintes decisões: 
"Previdenciário. Aposentadoria especial. Limite de idade. 
- À míngua de norma legal específica, não é possível exigir-se o implemento de idade 
mínima de 50 anos para aqueles profissionais que fazem jus ao gozo de aposentadoria 
especial, inclusive os referidos no § 4º do art. 35 da vigente CLPS. 
- Desde a vigência da Lei nº 5.890/73, inexiste exigência legal de idade mínima para 
aposentadoria especial. 
- Precedentes. 
- Apelação improvida".  
(AMS nº 4514-PE, por mim relatada, j. 21.11.91, publ. DJ 06.12.91, p. 31375.) 
"Previdenciário. Aposentadoria especial. Lei 5.890/73. Inexistência de limite de idade. 
1 - A Lei 5.890 dispôs, de modo integral, a respeito dos requisitos exigidos para a 
concessão da aposentadoria especial no âmbito da previdência social. Revogou, assim, 
especialmente, a Lei 5.527/68. 
2 - Não há a exigência do adimplemento da idade mínima de cinqüenta (50) anos, para 
que possa o segurado da Previdência Social gozar dos benefícios da aposentadoria 
especial, por atividade insalubre, penosa ou perigosa. 
3 - Tendo o segurado exercido atividade do tipo que enseja aposentadoria especial, pelo 
tempo necessário à sua obtenção e efetuado o pagamento de no mínimo cinco (05) anos 
de contribuição previdenciária, não se lhe pode ser negado o benefício. 
4. Apelação improvida".  
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(AC nº 41274/CE, Rel. Juiz José Delgado, DJ 30.05.94). 
"Previdenciário. Constitucional. Aposentadoria especial. Limite de idade. Inexistência. 
- Ilegal e inconstitucional a exigência de idade mínima de 50 anos para a concessão de 
aposentadoria especial ao eletricitário. 
- Remessa e apelação desprovidas".  
(AMS 5314-PE, Rel. Juiz José Maria Lucena., j. 1º.07.92, DJ 18.09.92). 
Em relação às categorias profissionais destinatárias dessa espécie de aposentadoria, o 
art. 292 do Decreto 611/92 (Regulamento da Lei dos Benefícios da Previdência Social) 
manteve a vigência dos quadros de classificação a que se referiam os Decretos 53.831/64 
e 83.080/79, nos seguintes termos:  
"Art. 292. Para efeito de concessão das aposentadorias especiais, serão considerados os 
Anexos I e II do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, aprovado pelo 
Decreto 83.080, de 24 de janeiro de 1979, e o Anexo do Decreto 53.831, de 25 de março 
de 1964, até que seja promulgada a lei que disporá sobre as atividades prejudiciais à 
saúde e à integridade física". 
Recentemente, com a alteração introduzida pela Lei 9.032/95, atribuindo nova redação ao 
art. 57 da Lei 8.213/91, a controvérsia restou absolutamente dirimida, porquanto não há 
qualquer menção à exigência de idade mínima, bem como não se delimitam mais as 
categorias profissionais beneficiárias. Eis o teor do atual art. 57: 
"Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida 
nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e 
cinco) anos, conforme dispuser a lei". 
Em comentário ao dispositivo retro, o parecer exarado pela Consultoria Jurídica do 
Ministério da Previdência Social assim se manifestou, elucidando definitivamente o 
deslinde da questão:  
"A Lei 9.032, de 1995, liquidou de vez com o critério de aposentadoria especial por 
categoria profissional e o submete agora ao requisito da efetiva exposição do trabalhador 
à atividade que lhe seja realmente prejudicial à saúde (nova redação do art. 57 da Lei 
8.213, de 1991), o que também não se compatibiliza com a exigência de idade mínima 
para a aposentadoria especial. 
Diante do exposto e em face do reiterado entendimento doutrinário, jurisprudencial e 
ainda do contencioso administrativo, este constante das centenas de decisões do 
Conselho de Recursos da Previdência Social, não resta dúvida acerca da improcedência 
da exigência do INSS, de limite mínimo de 50 anos, como condição para a concessão da 
aposentadoria especial. Razão pela qual o requisito idade não pode ser condição para a 
concessão da aposentadoria especial a que se refere o art. 57 da Lei 8.213, promulgada 
em 1991". 
(Parecer 223 MPAS-CJ, de 21.08.95, publ. DOU, Seção I, de 04.09.95, p. 13595). 
Com essas considerações, dou provimento ao apelo, condenando a parte-ré na 
devolução das custas adiantadas pelo autor e em honorários advocatícios à razão de 10% 
sobre o valor da condenação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 86.925-PE  
Relator: O SR. JUIZ ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO  
Apelante: MARCOS FERREIRA DA SILVA SOBRINHO 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. CARLOS ANTÔNIO ALVES M. DE ARAÚJO (APTE.) 
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EMENTA 
Processual Civil. Indenização por ato ilícito. Pagamento administrativo. Correção 
monetária. Incidência. Agravo retido. Manutenção do despacho. 
1. É pacífico o entendimento de que a correção monetária visa tão-somente a manter o 
valor real da moeda, não representando nenhum plus ao valor, nem tampouco sanção 
punitiva. 
2. A correção monetária pode ser incluída com base nos orçamentos apresentados em 
juízo, independentemente de sua apresentação administrativamente. 
3. Mantém-se o despacho agravado por ser o pleito totalmente impertinente à matéria ora 
apresentada. 
4. Apelação provida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar provimento à 
apelação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 5 de agosto de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO - Relator 
 

RELATÓRIO  
O SENHOR JUIZ ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO: Marcos Ferreira da Silva 
Sobrinho apela da sentença de fls. 47 a 49 proferida na ação de reparação de danos que 
moveu contra a União Federal - Ministério do Exército, objetivando parcelas de correção 
monetária e juros, incidentes sobre verba indenizatória que lhe foi paga, em decorrência 
de danos causados em veículo de sua propriedade.  
A decisão monocrática, pautando-se na total inexistência de comprovação da data do 
requerimento administrativo do pagamento que efetivamente lhe foi feito, julgou 
improcedente a ação, condenando o autor em custas e honorários de 10% sobre o valor 
da causa.  
Agravo retido, da União Federal, da decisão interlocutória que indeferiu denunciação da 
lide do causador do acidente de veículo.  
As razões de apelo pugnam pela reforma da sentença, esclarecendo que os 3 
orçamentos que a sentença registra não existiram, constam às fls. 21 a 26, devidamente 
datados e com os valores do dano.  
Igualmente, o doc. de fls. 28 comprova a ordem de pagamento da parte do Batalhão de 
Comunicações do Exército e o doc. de fls. 27 comprova o crédito em sua conta corrente.  
Reporta-se à jurisprudência dominante sobre correção monetária de créditos, tudo no 
sentido de amparar a procedência do pleito inicial.  
Contra-razões.  
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO (Relator): Cuida a hipótese 
de apelação de sentença proferida na Ação Sumaríssima nº 94.8975-9, pelo MM. Juiz 
Francisco Alves dos Santos Júnior, que restou improcedente e cujo escopo era o 
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pagamento de juros e correção monetária incidentes sobre a verba indenizatória paga ao 
autor, ora apelante, em virtude de danos causados em veículo de sua propriedade. 
É pacífico o entendimento de que o reajuste monetário visa, exatamente, a manter no 
tempo o valor real da moeda, não gerando, pois, nenhum acréscimo ao valor nem 
representando sanção punitiva. Justifica-se ante o fenômeno da depreciação da moeda, e 
de modo a evitar-se uma instabilidade jurídica. 
Este egrégio Tribunal, em consonância com este princípio, já sumulou tal entendimento, 
conforme dispõe a Súmula nº 05, cuja dicção dispõe, in verbis:  
Súmula nº 05 - TRF-5ª Região: "As prestações atrasadas reconhecidas como devidas 
pela Administração Pública devem ser pagas com correção monetária". 
O egrégio STJ igualmente já se pronunciou quanto ao reajuste de verbas indenizatórias 
na Súmula 43, que dispõe: 
"STJ 43: Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo 
prejuízo". 
Por outro lado, a jurisprudência é pacífica no sentido de que para efeito de incidência de 
correção monetária decorrente de danos em veículos adota-se a data do orçamento 
aceito, conforme jurisprudência colacionada por Nelson Nery Júnior em seu Código de 
Processo Civil Comentado, 2ª edição, p. 1751: "Atualização do orçamento de danos em 
veículos. Quanto ao momento da incidência da correção monetária, adota-se a data do 
orçamento aceito, conforme vasta jurisprudência neste sentido: STJ, REsp 4647-PR, DJU 
12.11.1990, p. 12870; STJ, REsp 3081-SP, DJU 26.04.1990; STJ REsp 12519-SP, DJU 
15.08.1991, p. 10734". 
"Termo inicial para correção. Em caso de ato ilícito, é ampla a correção, isto é, a partir do 
evento. Caso em que, pelo dissídio de teses, adotou-se a da incidência 'a partir da data 
de elaboração do menor orçamento'. Recurso especial, pela alínea "c", conhecido e 
provido". 
(STJ, REsp 11895-GO, Rel. Min. Nilson Naves, j. 23.08.19991). 
Importa observar que a decisão singular que julgou improcedente a ação, o fez sob os 
fundamentos de que: o autor não trouxe para os autos prova da data em que requereu 
administrativamente o pagamento do quanto entendido como devido a seu favor; 
igualmente não provou que entregou via administrativa os respectivos orçamentos; nem 
tampouco restou provado que o autor houvesse impugnado o valor depositado quer, 
administrativa, quer judicialmente. 
Entretanto, a jurisprudência já se manifestou no sentido de que a correção monetária, por 
não ser considerada um acréscimo, pode ser incluída em fase de liquidação de sentença, 
sem que ocorra violação ao instituto da coisa julgada, vez que se constitui em mero 
elemento de atualização de cálculo, não alterando, desta forma, o mérito já decidido.  
Nesse sentido já se posicionou o STJ - 1ª Turma, REsp 9.359-SP. Rel. Min. Garcia Vieira. 
J. 08.05.91, negaram provimento. DJU 10.06.91, p. 7.837, 2ª col., em.).  
É que tal correção é devida ex vi legis, independente de pedido expresso, RSTJ 45/129. 
Possível, ainda, o requerimento de inclusão dos índices mediante aditamento da memória 
atualizada e discriminada dos cálculos, sendo importante, na questão, propiciar-se à parte 
vencedora o que a mesma obteria com o cumprimento da obrigação no tempo devido.  
Assim sendo, quem pode mais pode menos, vale dizer, se pode ser incluída na fase de 
liquidação, sem que haja desrespeito à coisa julgada, pode ser incluída com base nos 
orçamentos apresentados em juízo, independentemente de sua apresentação 
administrativamente, ademais, o pagamento da indenização efetuado administrativamente 
comprova que houve atraso no pagamento da mesma tendo em vista as datas do efetivo 
pagamento e da ocorrência do dano.  
O que deve importar, na verdade, é a ocorrência efetiva de ausência do pagamento de 
correção monetária para que a mesma seja devida, sob pena de ocorrer enriquecimento 
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ilícito por parte da apelada. 
Quanto ao agravo retido às fls. 51/53, ratificado nas contra-razões da União, há de ser 
mantida a decisão singular, vez que seu pleito é totalmente impertinente à matéria ora 
apresentada, que visa, tão-somente, o recebimento de juros e correção monetária em 
decorrência do pagamento já indenizado, portanto reconhecido pela apelada, 
independente da culpa de seu agente, em face da responsabilidade objetiva da União 
Federal.  
A comprovação deste como causador do referido acidente deve ser objeto de ação 
própria, o que aliás, conforme aduz a própria União, às fls. 42, já foi proposta, correndo 
perante a 4ª Vara Federal sob o nº 94.0004919-6). 
Por tais razões, dou provimento à apelação para determinar o pagamento de juros e 
correção monetária nos termos do pedido, invertendo-se o ônus da sucumbência.  
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 88.531-CE 
Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelada: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO SOUSA MACHADO 
Advogados: DRS. MOISÉS CASTELO DE MENDONÇA E OUTRO (APDA.) 
 

EMENTA 
Constitucional e Administrativo. Pensão militar. Companheira. 
- É devida a pensão à companheira de militar falecido, independentemente de 
designação, presente a comprovação da existência da união estável. 
- A nova sistemática constitucional de proteção à união estável entre homem e mulher, 
consagrada nos artigos 201, V, e 226 da Constituição Federal, elevando a companheira à 
condição de esposa, possibilita o rateio da pensão em igualdade de condições, não se 
justificando, assim o requisito da designação. 
- Inaplica-se ao servidor militar da União as disposições da Lei 8.213/91, por força do que 
prescrevem os artigos 12 do referido diploma legal e 7º do seu Regulamento. 
- Apelação e remessa oficial improvida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do 
Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 5 de junho de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Presidente 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT:Cuida-se de apelação cível interposta pela União 
Federal, nos autos da ação ordinária proposta por Maria do Perpétuo Socorro Sousa 
Machado, objetivando a percepção do benefício de pensão, em decorrência da morte do 
seu companheiro, ex-militar da Marinha. 
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O Juiz sentenciante julgou a ação procedente, condenando a ré ao pagamento da 
pensão, a contar da data do óbito, com a incidência de correção monetária, juros sobre os 
valores atrasados e honorários de 10% sobre o valor da causa, remetendo os autos a 
superior apreciação. 
Na apelação, a União insurge-se contra a sentença, sob o fundamento de que a autora 
não faz jus ao benefício pleiteado, em razão do de cujus não a ter incluído na declaração 
de beneficiários a que se reporta o § 3º do art. 71 da Lei 6.880/80 (Estatuto do Militar). 
Contra-razões às fls.34/35 pela manutenção da sentença.É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): O Juiz monocrático fundamentou o 
decisum no art. 201, inciso V, da atual Carta Magna, e no art. 74 da Lei 8.213/91, verbis, 
concluindo do seguinte modo: 
"Art. 201. Os planos de previdência social, mediante contribuição, atenderão, nos termos 
da lei, a:  
(...)  
V - pensão por morte de segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e 
dependentes, obedecido o disposto no parág. 5º e no art. 202; 
(...)". 
"Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que 
falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito ou da decisão judicial, em caso de 
morte presumida".  
3. DECISÃO: 
"3.1. Em face dos fundamentos expendidos, julgo a presente ação procedente, para 
condenar a União Federal ao pagamento da pensão por morte do companheiro da autora, 
desde a data do óbito, incidindo juros de 1% a.m. sobre os valores atrasados e correção 
monetária, calculando-a na forma legal". 
Na apelação, a União insurge-se contra a respeitável sentença, ao argumento de que a 
Lei 8.213/91 não se aplica à categoria dos servidores militares da União, por força do que 
prescreve o art. 12 da citada lei, adiante transcrito: 
"O servidor civil ou militar da União, dos Estados e do Distrito Federal ou dos Municípios, 
bem como o das respectivas autarquias e fundações, é excluído do Regime Geral de 
Previdência Social consubstanciado nesta, desde que esteja sujeito a sistema próprio de 
previdência social". 
Creio que, neste particular, assiste razão à apelante, uma vez que o comando legal 
inserto no citado artigo de lei exclui o servidor militar da União que possui plano de 
previdência próprio do campo de abrangência da Lei de Benefícios. 
No que tange, todavia, ao pedido de pensão formulado pela autora, o mesmo não se pode 
afirmar, haja vista que os argumentos expendidos pela ré nas suas razões de recurso não 
autorizam o entendimento defendido, consoante se pode verificar dos seus próprios 
fundamentos: 
"Não assiste razão à parte promovente por falta de amparo legal à sua pretensão. 
Com efeito, dispõe o § 3º do art. 71 da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares): 
'§ 3º. Todo militar é obrigado a fazer sua declaração de beneficiários que, salvo prova em 
contrário, prevalecerá para a habilitação dos mesmos à pensão militar'.  
Por sua vez, o § 3º, "i", do art. 50 do mesmo diploma, prescreve: 
'§ 3º. São, ainda, considerados dependentes do militar, desde que vivam sob sua 
dependência econômica, sob o mesmo teto, e quando expressamente declarados na 
organização militar competente: 
i) a companheira, desde que viva em sua companhia há mais de cinco anos, comprovada 
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por justificação judicial;' 
Estes, pois, os dois pressupostos necessários à instituição da pensão requerida, no caso 
da autora, justificação judicial e designação pelo militar. 
A promovente, como se vê da inicial, preenche um pressuposto, qual seja, a justificação 
judicial. 
Quanto ao segundo requisito (designação), a autora nada provou a respeito, resultando, 
daí, a flagrante ausência de presssuposto estabelecido por lei, a supedanear o pedido, de 
acordo com o § 3º supratranscrito". 
A União nega-se ao reconhecimento do direito da autora, tão-só, pelo fato do ex-segurado 
não a ter incluído na sua declaração de beneficiários, inobstante tenha por verdadeira a 
sua condição de companheira. 
A respeito do assunto, esta Corte de Justiça já teve oportunidade de se pronunciar por 
ocasião do julgamento, unânime, da AC nº 85728-RN, publicado à página 72.155 do DJ 
de 20.10.95, Rel. Juiz Ridalvo Costa, cuja ementa transcrevemos in verbis: 
"EMENTA: Constitucional e Administrativo. Pensão de militar. Companheira. 
É devida a pensão à companheira de militar falecido, independentemente de designação, 
presente a comprovação da existência da união estável (no caso, mais que vintenária, 
com filhos), vivência sob o mesmo teto e dependência econômica". 
No mesmo sentido: 
"EMENTA: Previdenciário. Pensão militar. 
Possibilidade de rateio entre a companheira e a viúva do segurado, em razão da nova 
sistemática constitucional de proteção à união estável entre homem e mulher (artigos 226, 
parágrafo terceiro, e 201, V, CF)". 
(AC nº 00508258/91-PE, 2ª Turma do TRF da 5ª Região, Rel. Juiz Lázaro Guimarães). 
Verifico, portanto, que, embora a Lei 8.213/91 não se aplique à hipótese mencionada, as 
conclusões a que chegou o MM. Juiz sentenciante devem ser mantidas com base na Lei 
6.880/80, em harmonia com a Constituição Federal. 
Em face do exposto, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 90.114-AL 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelada: EDITH LIMA SILVA 
Advogados: DRS. ELMA CARDOSO OLIVEIRA E OUTROS (APTE.) E  
MARCÍLIO SILVA UMBELINO (APDA.) 
 

EMENTA 
Previdenciário e Processual Civil. Pensão por morte à ex-companheira de segurado. 
Comprovação dos requisitos necessários. Sentença confirmada. Apelação improvida. 
1 - É pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, comprovadas 
a convivência marital e a dependência econômica, há que ser conferida a pensão por 
morte à ex-companheira de segurado falecido. 
2 - Na hipótese, a autora, procurando perfazer os requisitos necessários à obtenção do 
benefício pleiteado, produziu prova testemunhal contundente a confirmar a more uxorio, 
assim como anexou aos autos cópias de cartas remetidas pelo de cujus nas quais há 
expressa menção das quantias em dinheiro que eram remetidas para seu sustento. 
3 - A prova testemunhal, desde que acompanhada de indícios de prova material, pode ser 
perfeitamente utilizada para comprovação de direito à percepção de benefícios 
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previdenciários. 
4 - Apelação improvida. Sentença confirmada. 
 
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, 26 de junho de 1997 (data do julgamento).  
JUIZ GERALDO APOLIANO - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Apelação cível de sentença a julgar procedente 
pedido formulado por Edith Lima Silva em ação ordinária movida contra o INSS, visando 
ao reconhecimento de sua condição de companheira do ex-segurado Germano da Costa 
Figueirêdo, com quem teria convivido por 20 anos, a fim de que lhe fosse garantido o 
direito à pensão por morte. 
Citada por edital, a litisconsorte passiva necessária, ex-esposa do segurado falecido, não 
se manifestou nos autos. 
Ao apelar, defende a referida autarquia previdenciária a necessidade de reforma do 
decisum singular, haja vista, fundamentalmente, a inexistência de provas quanto à 
dependência econômica da postulante com relação ao segurado e do convívio marital 
entre ambos até o óbito do mesmo. Questiona ainda o apelante a validade de um dos 
documentos com as quais procurou a apelada fazer prova de sua condição de 
companheira do ex-segurado, qual seja, um testamento público passado em favor da 
autora, em virtude dos seguintes pontos: 1) o grande lapso temporal entre sua lavratura e 
a data do óbito; 2) a outorga posterior, pelo falecido, de poderes à filha para representá-lo 
e dispor de seus bens e 3) uma carta escrita pelo de cujus na qual é posto fim ao 
relacionamento em questão. 
Contra-razões apresentadas com pedido de manutenção da sentença guerreada. 
Relatei. 
 

VOTO  
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A questão ora posta a julgamento 
cinge-se à comprovação ou não, por parte da ora apelada, de sua condição de 
companheira do Sr. Germano da Costa Figueirêdo, ex-segurado da Previdência Social, a 
ensejar-lhe o recebimento de pensão por morte. 
Em primeiro lugar, observo que a autora, visando a perfazer os pressupostos necessários 
à aquisição do benefício supramencionado, elenca três pontos fulcrais: a) um testamento 
público; b) cartas amorosas que lhe teriam sido endereçadas pelo de cujus e, 
principalmente, c) o depoimento de testemunhas que supostamente teriam convivido com 
o casal. 
Considero que a análise acurada de cada um destes elementos gera a conclusão 
inequívoca da convivência marital existente entre o Sr. Germano e a Sra. Edith, 
respectivamente segurado falecido e recorrida na presente ação, senão vejamos. 
No aludido testamento público, onde a autora é instituída como herdeira de todos os bens 
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disponíveis por lei do falecido e não obstante a possibilidade de revogação de tal intuito 
ante a outorga posterior pelo segurado de poderes à filha para representá-lo e dispor de 
seus bens, há expressa declaração do testador no sentido de que, à época (23.04.57), 
residia com a Sra. Edith na Rua Barão do Flamengo, nº 35, apto. 1.217, na cidade do Rio 
de Janeiro (fls. 15, verso). 
Nas cartas amorosas, por sua vez, além de se poder constatar as palavras carinhosas 
com que o remetente se dirige à recorrida, percebe-se também o motivo pelo qual o casal 
se encontrava momentaneamente separado, ou seja, a doença da mãe da autora que 
necessitava do amparo da filha única. 
Por fim, quanto à prova testemunhal, último elemento elencado pela autora, a sua 
contundência na afirmação da more uxorio é inquestionável. Todos os depoimentos 
colhidos evidenciam com clareza a convivência da ora apelada com o segurado falecido, 
ressaltando-se, inclusive, que os dois eram tidos como verdadeiro casal na comunidade 
de Chã Grande, onde residia a genitora da Sra. Edith e para onde freqüentemente 
viajavam. Destacou-se ainda na prova produzida a vivência por longos anos sob o mesmo 
teto dos companheiros em questão, este um dos principais requisitos para o 
reconhecimento da condição de companheira, segundo preceitua o artigo 14, § 4º, da Lei 
77.077/76, vigente à época do óbito do instituidor do benefício. 
Tais afirmações efetuadas pelas testemunhas arroladas pela autora, em nenhum 
momento foram contraditadas nos autos, o que torna de suma importância a sua 
utilização como prova das pretensões da autora. É bem verdade que a jurisprudência 
pátria não admite a prova exclusivamente testemunhal para obtenção de benefícios 
previdenciários, sendo necessário um razoável início de prova  
material, o que entendo ter ocorrido na hipótese sub judice, ante os supramencionados 
elementos apontados pela autora. 
Neste sentido, vejamos os seguintes acórdãos: 
"Previdenciário. Pensão por morte. Direito ao benefício. Dependência econômica. Valor 
do benefício. Termo a quo. Correção monetária. Honorários advocatícios. Recurso 
provido. 
1........................................................2. A prova testemunhal corroborada por início da 
prova material é suficiente para demonstrar a dependência econômica da companheira 
em relação ao de cujus. 
........................................................" 
TRF 3ª Região, AC 29.786/90, julgada em 10.05.94, São Paulo, Relator Dr. Theotônio 
Costa, original sem destaque). 
"Previdência Social. Trabalhador rural. Caracterização. Prova material. Necessidade. 
Concubinato. Prova testemunhal insuficiente. 
1 - Não é admissível prova exlcusivamente testemunhal para obtenção de benefícios 
previdenciários, sendo necessário, pelo menos, início de prova material. 
........................................................"(TRF 1ª Região, AC 7494/91, Minas Gerais, julgada 
em 12.11.91, Relator Dr. Catão Alves, original sem destaque). 
Há que se considerar ainda, independentemente dos referidos indícios apontados pela 
postulante, que o laço matrimonial existente entre o Sr. Germano e sua esposa, ora 
litisconsorte passiva, não perdurou até seu último dia de vida, fato este que 
obstacularizaria a existência de concubinato a ser protegido por lei, ante a caracterização 
de adultério. 
O termo de ratificação de fls. 37, não contestado em nenhum momento no curso da 
presente ação, corrobora o pedido de desquite por mútuo consentimento entre os 
cônjuges supramencionados, comprovando que, à época do relacionamento com a ora 
apelada, o falecido não mais convivia com sua esposa. Saliente-se também que o nosso 
ordenamento jurídico não exige, para que se efetive a condição de companheira, que o 
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relacionamento entre os companheiros tenha existido nos últimos cinco anos de vida do 
segurado, questão esta que entendo aumentar a presunção de direito da ora recorrida, 
principalmente em face dos depoimentos de algumas testemunhas no sentido de que a 
Sra. Edith foi proibida, pelas filhas do segurado, de permanecer ao seu lado durante os 
derradeiros dias de vida do Sr. Germano. 
Por fim, quanto à comprovação da dependência econômica, independentemente da 
determinação legal no sentido de sua presunção com relação à companheira, entendo-a 
perfeitamente configurada. A autora, em sua peça preambular, declara-se como do lar e, 
posteriormente (fls. 28), alega que, a pedido do companheiro, teria demitido-se do 
emprego à época em que o conheceu, afirmações estas que não foram impugnadas em 
qualquer momento pelo ora recorrente. Ademais, na maioria das referidas cartas 
amorosas, o de cujus faz referência a quantias em dinheiro que estaria remetendo à 
autora para seu sustento, de onde podemos concluir que a Sra. Edith dependia 
financeiramente de tais montantes e, em decorrência, do benefício que ora pleiteia. 
Isto posto, nego provimento à apelação, confirmando a sentença ora atacada. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 93.534-AL  
Relator: O SR. JUIZ ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelada: CASA MARCUS COMÉRCIO LTDA. 
Advogados: DRS. MARIA DE FÁTIMA FALCÃO ALBUQUERQUE E OUTROS (APTE.) E 
MOURIVALDO WANDERLEY DUARTE E OUTRO (APDA.) 
 

EMENTA 
Processual Civil. Execução fiscal. Excesso. Divergência de cálculo. Inobservância face à 
ausência de prova. 
1. Tendo os embargos à execução natureza jurídica de ação incidental, cujo objetivo é a 
desconstituição parcial ou total do título executivo, a ausência de cálculo ou mesmo de 
precisão destes não afeta a liquidez do débito. 
2 - Incumbe ao embargante o ônus da prova, no tocante à desconstituição do título 
executivo, face à presunção de certeza, exigibilidade e liquidez decorrente da memória de 
cálculo apresentada pelo credor/exeqüente. 
3 Apelação improvida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar provimento à 
apelação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 12 de agosto de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente, em exercício 
JUIZ ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO - Relator 
 

RELATÓRIO  
O SENHOR JUIZ ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO: O INSS - Instituto Nacional 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

do Seguro Social apela da sentença de fls. 14/16, da lavra do MM. Juiz Sérgio José 
Wanderley de Mendonça, da 1ª Vara-AL, que concluiu por julgar improcedentes os 
presentes embargos à execução, ao fundamento de que o título executivo, lastreado em 
sentença, possui presunção de certeza, exigibilidade e liquidez e cuja presunção de 
liquidez exsurge da memória de cálculo, cabendo ao autor/executado apresentar 
elementos suficientes capaz de desconstituí-lo e não apontar genericamente desacerto 
dos cálculos, sem a menor objetividade.  
As razões de apelo pugnam pela reforma da sentença, sob o fundamento de que os 
cálculos de liquidação apresentados pelo exeqüente estão em frontal desacordo com os 
valores relativos ao montante do débito, argüindo, em síntese, excesso de execução, nos 
termos do art. 743, I, do CPC. Contra-razões.  
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO (Relator):Cuida a hipótese 
de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença 
que julgou improcedentes os presentes embargos à execução, ao fundamento de que o 
título executivo, lastreado em sentença, possui presunção de certeza, exigibilidade e 
liquidez e cuja presunção de liquidez exsurge da memória de cálculo, cabendo ao 
autor/executado apresentar elementos suficientes, capazes de desconstituí-lo, e não 
apontar genericamente desacerto dos cálculos, sem a menor objetividade.  
A autarquia/embargante, em suas razões de apelo, alega simplesmente que os cálculos 
de liquidação apresentados pelo exeqüente estão em frontal desacordo com os valores 
relativos ao montante do débito. 
Consta da exordial dos presentes embargos cálculos levantados pelo setor de 
contabilidade da embargante, cujo valores encontrados, segundo a mesma, são inferiores 
ao que se pretende executar, sem se demonstrar, claramente, qual o valor originário da 
dívida, índices de correção que foram utilizados e demais esclarecimentos que pudessem 
averiguar a veracidade das alegações.  
É de atentar-se que, tendo os embargos à execução natureza jurídica de ação incidental, 
cujo objetivo é a desconstituição parcial ou total do título executivo, que tem presunção de 
certeza, exigibilidade e liquidez, hoje decorrente da memória de cálculo apresentada pelo 
credor/exeqüente, nos precisos termos do art. 604 do CPC, pois que ao eliminar a 
liquidação por cálculo do contador, de acordo com a nova sistemática processual, e não 
havendo mais oportunidade para impugnação dos cálculos por parte do executado, ou 
que o mesmo seja homologado por sentença, entretanto não retirou os requisitos do título 
exeqüendo - a sentença, vez que a ausência de cálculo ou mesmo de precisão destes, 
não afeta a liquidez do débito, conforme lição do Mestre Caio Mário da Silva Pereira sobre 
a matéria, 13ª Ed. Vol. II, fls. 171, em sua obra intitulada Instituições de Direito Civil.  
E outra não é a orientação da jurisprudência. "A dívida não deixa de ser líquida, se 
precisa, para saber em quanto importa, de simples aritmética (STF-RP 57/246; RSTJ 
21/397; STJ-RT 670/181). Também não deixa de ser certa (RSTJ 50/336)". Theotonio 
Negrão, em comentários ao art. 618 do CPC, 27ª ed. 
Partindo do pressuposto de certeza, exigibilidade e liquidez decorrente da memória de 
cálculo apresentada pelo credor/exeqüente, incumbe ao embargante o ônus da prova, no 
tocante à desconstituição do título executivo, conforme se depreende dos julgados abaixo 
transcritos: 
"Afiguram-se protelatórios os embargos do devedor que não contêm prova inequívoca, 
capaz de ilidir a presunção relativa de certeza e liquidez da dívida exeqüenda" (Ac. unân. 
da 5ª T. do TFR, de 23.04.86, na Apel. 106.378-SP, Rel. Min. Geraldo Sobral; RT 
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295/253). (Alexandre de Paula, Código de Processo Civil Anotado, 6ª ed. vol. III, p. 2946).  
"Não cabe ao credor, que se apresenta com o título executivo hábil, produzir prova 
alguma. O devedor é que deve buscar a desconstituição do título, apresentando prova 
segura e idônea de sua alegação" (Ac. unân. da T. Civ. do TJMS, de 27.02.86, na Apel. 
603/85, Rel. Des. Marco Antônio Cândia). (Alexandre de Paula, Código de Processo Civil 
Anotado, 6ª ed. vol. III, p. 2986).  
"Nos embargos à execução, cabe ao devedor-embargante todo o ônus da prova; a 
posição do credor, na execução, é especialíssima, pois para fazer valer seu direito nada 
tem que provar, o título executivo de que dispõe é prova cabal de seu crédito e razão 
bastante para levar o processo respectivo até as últimas conseqüências" (Ac. unâns. da 
2ª Câm. do TJSC de 19.08.86, 09.09.86 e 05.03.87 nas Apels. 24.937, 25.332 e 25.454, 
Rel. Des. Rubem Córdova; Jurisp. Cat. 54 e 55, pp. 281, 295 e 245). (Alexandre de Paula, 
Código de Processo Civil Anotado, 6ª ed. vol. III, p. 2987. 
Por tais razões, nego provimento à apelação. É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 94.213-PE 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelada: EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB  
Advogados: DRS. ADONIAS TAVARES FERREIRA E OUTROS (APTE.) E  
THIAGO ARRAES DE ALENCAR NORÕES E OUTROS (APDA.) 
 

EMENTA 
Tributário, Processual Civil e Previdenciário. Medida cautelar. Suspensão da exigibilidade 
de parcelas referentes a dívida previdenciária. Presença dos requisitos do fumus boni juris 
e do periculum in mora. Confissão de dívida. Possibilidade de discussão. 
1. Medida cautelar inominada para suspensão da cobrança das parcelas advindas de 
confissão de dívida fiscal e pedido de parcelamento. Presença dos requisitos necessários 
ao provimento cautelar.  
2. O fumus boni juris reside na constatação, por parte de auditoria contratada pela 
empresa, de irregularidade nos cálculos efetuados pelo INSS, nos quais foram utilizados 
índices reconhecidamente ilegítimos, a saber, a TRD e a TR. 
3. O periculum in mora resta igualmente configurado. O pagamento das parcelas, dado o 
elevado valor das mesmas, vem comprometendo a solvabilidade da empresa perante os 
demais credores. Se, por outro lado, deixar de pagá-las, será coagida a fazê-lo, por meio 
de execução fiscal. 
4. Irrelevância de haver a empresa reconhecido o valor mediante confissão de dívida. Em 
se tratando de obrigação tributária, que decorre exclusivamente da lei, a existência de 
anterior confissão não elide a possibilidade de posterior discussão do débito, caso sejam 
constatadas ilegalidades no seu cômputo. 
5. Apelação improvida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima 
identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator 
e notas taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
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Recife, 5 de junho de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Presidente e Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: EMLURB - Empresa de Manutenção e Limpeza 
Urbana - ajuizou medida cautelar inominada contra o INSS - Instituto Nacional do Seguro 
Social, com vistas à suspensão da cobrança das parcelas do débito que possui junto à 
citada autarquia, bem como à expedição de Certidão Negativa de Débito - CND. 
Assevera a autora (fls. 3/11 da petição inicial) que o débito calculado pelo INSS, objeto de 
confissão de dívida e pedido de parcelamento, foi posteriormente analisado por rigorosa 
equipe de auditores contratados pela empresa, os quais constataram ser ele muito 
superior à quantia efetivamente devida. 
Verificaram os auditores que haviam sido utilizados, na atualização da dívida tributária, 
índices reconhecidamente indevidos, a saber, a TR (Taxa Referencial) e a TRD (Taxa 
Referencial Diária). 
A fim de demonstrar a existência do fumus boni juris, necessário ao provimento cautelar, 
fez transcrever a autora, na inicial, diversas decisões, considerando ilegítima a utilização 
da TR e da TRD como índices de correção monetária. 
O periculum in mora - segundo requisito para a procedência da medida cautelar 
pretendida - restaria, segundo entende, igualmente configurado. Residiria tal pressuposto 
- observa - no fato de apresentarem as parcelas valores bastante elevados, 
comprometendo a solvabilidade da empresa perante os outros credores e dificultando o 
pagamento da própria folha de salários. Acrescenta que o indeferimento do pedido, ou 
seja, a denegação da medida de suspensão da cobrança das parcelas, implicaria no 
pagamento de cifra em muito superior à efetivamente devida (a discussão sobre o valor 
efetivo da dívida, destaca, seria objeto de discussão na "ação principal"). 
Liminar deferida (fls. 76), tendo-se determinado ao instituto réu que se abstivesse de 
cobrar o débito judicialmente questionado, e que fizesse expedir a Certidão Negativa de 
Débito reclamada. À ora apelada foi determinado o depósito, à ordem do Juízo, dos 
valores que entendesse devidos, relativamente às parcelas que se fossem vencendo no 
curso da demanda. 
O INSS, na resposta (fls. 80/82), salientou que o que realmente se pretende, através da 
presente medida cautelar, é tolher seu legítimo direito de recorrer ao Judiciário para 
executar um título dotado de liquidez e certeza. 
Diz o Instituto inexistir o fumus boni juris, uma vez que o débito, objeto do parcelamento, 
foi expressamente reconhecido através de confissão de dívida firmada pela própria 
empresa. Quanto ao periculum in mora, salienta que o que deveras desponta é a 
possibilidade de dano para a autarquia (periculum in mora inverso), e não para a empresa 
autora. 
A digníssima Juíza singular, em sentença de fls. 93/95, julgou procedente o pedido. Os 
requisitos da plausibilidade do direito e do perigo da demora, segundo entendeu, 
restariam configurados; reconheceu-se, ainda, a possibilidade de dano de difícil 
reparação, na hipótese de inscrição do débito na Dívida Ativa, e de cobrança coativa do 
mesmo. 
Irresignado, apelou o INSS (fls. 99 usque 101), aduzindo: a) o óbice, consagrado pela 
sentença, e que o impede de exercitar o direito, constitucionalmente garantido, de 
executar, no Judiciário, dívida líquida e certa; b) a inexistência da plausibilidade do direito, 
haja vista a confissão de dívida, firmada pela própria empresa; c) a possibilidade de dano 
a ser sofrido pela Previdência, na medida em que é compelido a expedir CND's para 
empresa inadimplente. 
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Recebida a apelação em ambos os efeitos, determinou a d. Juíza a intimação da recorrida 
para contra-arrazoar o recurso. 
São as contra-razões (fls. 105/117) pela manutenção do decisum. Ressalta-se que o 
instituto apelante não corre nenhum risco com o provimento outorgado, de vez que, em 
sendo julgada improcedente a ação principal, permanecerá o débito formalmente 
constituído e gozando de todas as garantias. Acrescenta, ainda, inexistir qualquer 
violação ao direito de executar a dívida, vez que tal direito se encontra apenas 
momentaneamente suspenso. 
Afirma-se, ainda nas contra-razões oferecidas, que a existência de confissão de dívida 
fiscal não infirma a presença do fumus boni juris. Segundo o escólio de autorizada 
doutrina pátria transcrita, não haveria de prevalecer confissão de dívida se firmada em 
desconformidade à lei. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Não merecem prosperar as assertivas 
do apelante. 
Penso, rogando vênia aos ilustres entendimentos divergentes, que restam configurados, 
no caso sub examine, os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora. 
Em relação ao primeiro requisito - o fumus boni juris, verifico que as argumentações da 
autora, ao menos em sede de exame cautelar, afiguram-se em conformidade à melhor 
interpretação que tem sido conferida à matéria sob enfoque. 
Deveras, alega-se que a dívida confessada, e objeto do parcelamento, foi atualizada 
monetariamente por índices reconhecidamente ilegítimos, quais sejam, a TR e a TRD. 
Os tribunais pátrios, sem exceção, têm reconhecido a impossibilidade de utilização da TR 
e da TRD como índices de correção monetária. A esse respeito já se pronunciou o 
Excelso Pretório, em ação direta de inconstitucionalidade (ADIN nº 493-0/DF), através de 
acórdão cujo excerto faço transcrever, in verbis: 
"(...) A Taxa Referencial (TR) não é índice de correção monetária, pois, refletindo as 
variações do custo primário de captação de recursos a prazo fixo, não constitui índice que 
reflita a variação do poder aquisitivo da moeda (...)" 
Cumpre ressaltar, inclusive, que, na esteira do entendimento sufragado na doutrina e 
jurisprudência, adveio, com a Lei nº 8.383, de 1991, a possibilidade de se compensar os 
valores recolhidos a título de encargos da TRD, em pagamentos relativos a débitos 
fiscais, com valores referentes a parcelas vincendas dos tributos da mesma espécie; é a 
indicação de ter o próprio legislador admitido a ilegitimidade da utilização da TR e da TRD 
como índices de correção monetária. 
A certeza do entendimento acostado, a meu ver, espanca qualquer dúvida no tocante à 
existência da plausibilidade do direito alegado. 
Não afastam a presença do fumus boni juris as alegações do apelante relativas à 
existência de confissão de dívida. 
Assevera o INSS que a confissão de dívida firmada (atestatória da certeza e liquidez da 
dívida da empresa junto à autarquia previdenciária) impossibilitaria cogitar-se da presença 
da "fumaça do bom direito", haja vista estar a apelada a discutir débito por ela mesma 
reconhecido e confessado. 
Penso, data maxima venia, que a existência de confissão de dívida fiscal não elide a 
possibilidade de ulterior discussão do débito. A obrigação tributária - é cediço - decorre 
exclusivamente da lei; assim, qualquer desconformidade aos ditames legais, 
posteriormente constatada e provada, é hábil a desconstituir a liquidez do débito 
irregularmente instituído. 
Neste sentido, leciona o insigne tributarista Ruy Barbosa Nogueira (in Curso de Direito 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Tributário, 9ª edição, Saraiva, p. 157), citado pela apelada, cujo magistério, por merecedor 
de encômios, merece também ser aqui transcrito: 
"(...) a obrigação tributária, por ser de Direito Público e só poder ser criada pela lei, não 
permite que, sem autorização legal, o fisco, o contribuinte ou terceiros possam transigir, 
desistir, fazer compromisso ou alterar os termos da obrigação. 
Por tudo isso, a própria confissão de dívida do contribuinte, se não estiver de acordo com 
a lei, nenhum valor terá para o juízo tributário (...)" 
(Grifos inexistentes no original.) 
A jurisprudência, observe-se, tem ostentado posicionamento em idêntico sentido. Confira-
se: 
"Tributário. Contribuição social. Pró-labore. Inc. 1 do art. 3º da Lei 7.787/89 e inc. 1 do art. 
22 da Lei 8.212/91. Confissão de dívida fiscal. Nulidade de cláusulas contratuais. 
Admissibilidade. 
1. O Egrégio STF no RE n. 166.772-9/RS declarou a inconstitucionalidade da expressão 
'autônomos e administradores', contida no inc. 1 do art. 3º da Lei 7.787/89. 
2. Também o Pretório Excelso, por maioria de votos, julgou procedente a ADIN n. 1102-
94/DF, declarando a inconstitucionalidade das palavras 'empresários' e 'autônomos', 
contidas no inc. 1 do art. 22 da Lei 8.212/91. 
3. São nulas as cláusulas constantes de contrato de confissão de dívida fiscal que 
atribuem à confissão o caráter de irretratabilidade e onde o devedor renuncia a qualquer 
contestação quanto ao valor do débito parcelado. 
4. A obrigação tributária resulta da lei, não tendo validade o crédito tributário que dela se 
afasta". (Tribunal Regional Federal da 4ª Região, AC nº 0419433/RS, Rel. Juíza Tânia 
Escobar, julg. 17.11.95 - grifei). 
"Tributário - Finsocial - Compensação. 
1. Sendo inconstitucionais as majorações do Finsocial posteriores ao DL nº 1.940/82, a 
confissão de dívida não se constitui em óbice ao reconhecimento da ilegalidade da 
cobrança, por via da anulação dos procedimentos administrativos. 
2. A compensação é outorga legislativa e ao judiciário cabe apenas afastar a resistência 
ao seu reconhecimento, pelo fisco, ou a verificação de incabíveis exigências para obter o 
contribuinte a extinção de obrigação, uma das formas de repetição de indébito. 
3. Recurso voluntário e remessa oficial parcialmente providos".  
(Tribunal Regional Federal da 1ª Região, AC nº 0134262, Rel. Juíza Eliana Calmon, julg. 
18.03.96 - grifei.) 
É mister ressaltar, ainda em relação ao fumus boni juris, que o instituto apelante, em 
momento algum, infirmou as alegações da apelada no tocante à indevida utilização da TR 
e da TRD no cálculo do débito. 
Em relação ao segundo requisito - o periculum in mora, considero-o igualmente presente. 
Vem a empresa sacrificando considerável porção de sua receita para pagar o 
parcelamento da dívida tributária que, conforme apurado em auditoria, foi calculada em 
valor bastante superior ao efetivamente devido. As parcelas que vinham sendo pagas, 
conforme cálculo efetuado pelo INSS, estavam em vias de acarretar a inadimplência da 
ora apelada em relação a vários outros credores, dificultando, inclusive, o pagamento da 
folha de salários. 
A diferença a maior cobrada pela Previdência, destaque-se, corresponde a 20% (vinte por 
cento) do total do débito efetivamente devido. 
A sentença permitiu à apelada depositar judicialmente as parcelas que entendesse 
devidas, até final julgamento da ação principal. Tal proceder, segundo penso, em nada 
prejudica o instituto apelante, pois, do mesmo modo que afasta a possibilidade de 
inadimplência por parte da apelada, assegura os interesses da autarquia (inexiste, desta 
forma, o periculum in mora inverso). 
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Não houve, em que pesem as argumentações expendidas no recurso, violação ao livre 
acesso ao Poder Judiciário, garantido pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Carta Magna.  
A suspensão da cobrança das parcelas de débito fiscal é providência que se impõe, 
sempre que se constatar a irregularidade no cálculo do valor devido. Ao Judiciário cumpre 
velar pelo cumprimento da ordem jurídica; se tal ordem restou violada, ainda que sem 
intenção da parte, compete ao Poder Judiciário suspender, em sede cautelar, o ato 
inquinado de ilegal, desde que constate serem verossímeis os argumentos invocados. 
Posto isto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 95.236-RN  
Relator: O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelado: KERGINALDO BARBALHO BEZERRA 
Advogados: DRS. DJALMA ARANHA MARINHO NETO E OUTROS (APTE.) E  
HELDER COSTA DA CÂMARA E OUTRO (APDO.) 
 

EMENTA 
Constitucional e Processual Civil. Acidente do trabalho. Competência da Justiça Estadual. 
Compete à Justiça Estadual o reconhecimento do acidente do trabalho, enquanto à 
Justiça Federal cabe o exame dos pedidos de reajuste deste benefício. 
Entendimento da Súmula nº 15 do STJ. Art. 109, inciso I, da Constituição Federal. 
Apelação parcialmente provida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma 
do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 15 de maio de 1997. 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Presidente 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: Cuida-se de apelação cível interposta pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nos autos da ação ordinária proposta por 
Kerginaldo Barbalho Bezerra, objetivando a conversão do benefício de aposentadoria por 
invalidez em aposentadoria acidentária e o pagamento das diferenças corrigidas e 
consectários legais de juros e honorários. 
O Juiz sentenciante julgou a ação procedente em parte, condenando o INSS a converter a 
aposentadoria por invalidez em aposentadoria acidentária, a contar da época da cessação 
do auxílio acidente, ou seja, 28.12.82, e a pagar as diferenças apuradas com incidência 
de correção monetária com base nos índices legais de reajuste, juros de meio por cento a 
contar da citação e honorários de 10% sobre o valor da condenação, respeitada a 
prescrição qüinqüenal. 
O apelante insurge-se contra a sentença, suscitando, preliminarmente, a incompetência 
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da Justiça Federal, sob o fundamento de que a ação que tem por objeto "declaração de 
acidente de trabalho" é da competência exclusiva da quarta (4ª) Vara da Justiça Comum 
do Estado do Rio Grande do Norte . No mérito, nega a existência do nexo causal entre 
acidente e trabalho, justificando, assim, a concessão da aposentadoria por invalidez ao 
invés da acidentária. 
Contra-razões às fls. 64/67. 
É o relatório.  
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): Preliminarmente, merece conhecimento 
o conflito suscitado, dada a incompetência da Justiça Federal para apreciar matéria 
referente a acidente de trabalho, consoante dispõe o inciso I, do art. 109, da Constituição 
Federal e a Súmula nº 15 do STJ, verbis: 
"Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem 
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de 
falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do 
Trabalho;" (grifo nosso). 
"Súmula nº 15. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de 
acidente do trabalho".No mesmo sentido, vide entendimento do STJ, consubstanciado na 
ementa in verbis:  
"EMENTA: Constitucional. Acidente do trabalho. Competência.  
A pretensão que diz com o reconhecimento de acidente do trabalho deve ser processada 
e julgada pela Justiça Comum do Estado, enquanto que a relacionada com o reajuste de 
pensão contém-se na competência da Justiça Federal Comum, a menos que se trate de 
segurado ou beneficiário domiciliado em comarca que não seja sede de vara federal, 
quando, também, cabe o julgamento à Justiça Estadual". 
(Proc. CC. 0010744/94-RJ, DJ de 22.05.95, p. 143348). Com base nas considerações 
expostas, dou parcial provimento à apelação, para acolher a preliminar suscitada, 
reconhecendo a incompetência da Justiça Federal para apreciar a matéria. Declaro a 
nulidade da sentença proferida pelo juiz incompetente, determinando, em conseqüência, a 
devolução dos autos à instância a quo, a fim de que seja este processo encaminhado à 
Justiça Estadual do Rio Grande do Norte. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 97.688-RN 
Relator: O SR. JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO 
Apelantes: DULCINA VIEIRA MELO E INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. JOSÉ MARIA GAMA DA CÂMARA E OUTRO E ROGER SALES 
SOBRINHO E OUTROS 
Apelados: OS MESMOS 
 

EMENTA 
Embargos à execução. Pagamento administrativo. Portaria 714/93. Honorários. 
1. A Portaria Ministerial 714/93 exclui da sistemática de pagamento administrativo os que 
litigam na Justiça as diferenças decorrentes da aplicabilidade do art. 201 da CF/88. 
2. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. 
3. Apelação da embargada provida. 
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4. Apelação do INSS 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, dar provimento à 
apelação da embargada e negar provimento à apelação do INSS, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 19 de junho de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente, em exercício 
JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO: 
1. Cuida-se de apelações contra sentença que julgou parcialmente procedentes os 
embargos à execução opostos pelo INSS, excluindo do requerimento executivo as 
parcelas já pagas administrativamente. 
2. O INSS, em seu recurso, requer a reforma da decisão para condenar a embargada ao 
pagamento de honorários advocatícios e custas da execução, independente da sua 
situação de beneficiária da justiça gratuita, argumentando que já estaria preservado o 
acesso ao Judiciário e que os valores discutidos ainda não integraram o patrimônio da 
parte, não existindo prejuízo pessoal ou de sua família em razão dos custos da demanda, 
motivo pelo qual iria ocorrer simples compensação de créditos, resultantes de incidentes 
processuais na execução. 
3. A embargada, por sua vez, também apela, requerendo a reforma da decisão, a fim de 
que seja assegurado o pagamento integral da execução do processo principal, alegando 
que a Portaria 714/93 determina a exclusão daqueles que litigam na Justiça para fins de 
recebimento de diferença decorrente da aplicação do art. 201 da CF/88 e, ainda, a 
condenação do embargante em honorários advocatícios, em conformidade com o 
parágrafo 3º do art. 20 do CPC. 
4. Regularmente processados, os autos subiram a este Tribunal. 
5. Dispensada a revisão por se tratar de matéria predominantemente de direito (art. 30, 
IX, do Regimento Interno deste Tribunal). 
6. É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO (Relator): 
1. O ilustre Juiz Federal acolheu os embargos à execução propostos pela autarquia 
previdenciária, excluindo do requerimento executivo as parcelas já pagas 
administrativamente. 
2. A embargada, ora apelante, requer a reforma da decisão a fim de que seja assegurado 
o pagamento integral da execução do processo principal, alegando que a Portaria 714/93 
determina a exclusão daqueles que litigam na Justiça para fins de recebimento de 
diferença decorrente da aplicação do art. 201 da CF/88, e, ainda, a condenação do 
embargante em honorários advocatícios, em conformidade com o parágrafo 3º do art. 20 
do CPC. 
3. Verifico assistir razão à embargada, face ao que dispõe o art. 4º da Portaria 714/93: 
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"Art. 4º. A Procuradoria Geral do INSS informará à DATAPREV, até 31 de janeiro de 
1994, para fins de exclusão da presente sistemática de pagamento, as relações dos 
beneficiários que: 
I - já receberam a diferença de que trata o art. 1º por determinação judicial; ou 
II - litigam na Justiça a referida diferença". 
4. Portanto, estando a embargada litigando judicialmente pelos seus reconhecidos 
direitos, encontra-se excluída da sistemática de pagamento preconizada pela referida 
Portaria Ministerial. 
5. Quanto à condenação do Instituto/embargante em honorários advocatícios, também 
assiste razão à embargada/apelante. Assim, arbitro a verba honorária em 10% (dez por 
cento) sobre o valor da execução. 
6. Ante o exposto, dou provimento à apelação da embargada para julgar improcedentes 
os embargos, condenando o embargante em honorários advocatícios que arbitro em 10% 
(dez por cento) sobre o valor da execução, e nego provimento à apelação do INSS. 
7. É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 103.529-PE  
Relator: O SR. JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO 
Apelantes: COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E OBRAS E OUTROS 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. CELSO CINTRA MORI E OUTROS (APTES.) 
 

EMENTA 
Processual Civil. Ação cautelar. Litisconsortes com procuradores diferentes. Contagem 
em dobro do prazo para recorrer. Tempestividade do recurso. Nulidade da sentença 
recorrida. Incompetência da Justiça Federal declarada na ação principal. 
1. Existindo litisconsórcio, aplicável o entendimento segundo o qual "se há diferentes 
advogados, o prazo é em dobro, mesmo se todos os advogados se pronunciam 
conjuntamente" (RTJ 117/875 e STF-RT 609/246), o que afasta a argüida 
intempestividade do recurso. 
2. A Turma, ao julgar agravo de instrumento interposto contra despacho proferido nos 
autos da ação principal, declarou a incompetência da Justiça Federal para processar e 
julgar o feito, o que conduz ao reconhecimento da nulidade da sentença que julgou 
improcedente a respectiva ação cautelar incidental. 
3. Apelação provida, para declarar a nulidade da sentença recorrida, por incompetência 
absoluta do órgão judicial que a prolatou, e determinar a remessa dos autos à Justiça 
Estadual, onde já tramita a ação principal. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento à 
apelação para anular a sentença, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 26 de junho de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente, em exercício 
JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO - Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO: 
1. Companhia Brasileira de Projetos e Obras - CBPO, CONSTRAN S.A. - Construções e 
Comércio e Mendes Júnior Engenharia S.A. ajuizaram medida cautelar, incidental à 
ordinária, contra a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF, para o fim de 
imediata retomada dos pagamentos do Fator K, vencidos a partir de 1º de março de 1994 
e glosados pela CHESF nas faturas que lhe foram apresentadas. 
2. A União Federal foi citada (fls. 97/99v), por ser tida como assistente no processo 
principal, respondendo aos termos da ação. 
3. O ilustre Juiz Federal da 5ª Vara julgou improcedente a medida cautelar (fls. 224/229). 
4. Apelaram as autoras (fls. 285/301), argüindo preliminarmente a nulidade da decisão 
recorrida, tendo em vista o julgamento, por esta egrégia 1ª Turma, do Agravo de 
Instrumento 4.176-PE, onde ficou reconhecida a incompetência da Justiça Federal para 
julgar a ação ordinária a que se refere a presente medida cautelar; no mérito, pugnaram 
pela reforma da sentença, com a procedência da ação. 
5. Em suas contra-razões (318/320), a União Federal argúi a intempestividade do recurso; 
sustenta que a competência da Justiça Federal se dá em razão do art. 109, I, da CF/88; 
aduz que a decisão desta colenda Corte Regional a que se reportam as recorrentes foi 
proferida com relação a uma ação declaratória de nulidade parcial de aditivo a contrato de 
empreitada, não relativamente à presente causa. 
6. Regularmente processados, subiram os autos a este Tribunal. 
7. Dispensada a revisão, por se tratar de matéria predominantemente de direito (art. 30, 
IX, do Regimento Interno do egrégio TRF da 5ª Região). 
8. É o que havia de relevante para relatar. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO (Relator): 
1. A União Federal, em suas contra-razões, aduz que a sentença dos embargos 
declaratórios foi publicada no DJE em 03.04.96 (sexta-feira), enquanto que a presente 
apelação foi interposta somente em 02.05.96, quando já havia decorrido o prazo de 15 
dias previsto para tal recurso. 
2. No entanto, é aplicável à espécie, ante a existência de litisconsórcio ativo, o 
entendimento segundo o qual "se há diferentes advogados, o prazo é em dobro, mesmo 
se todos os advogados se pronunciam conjuntamente" (RTJ 117/875 e STF-RT 609/246), 
afastando-se, assim, a alegação de intempestividade do recurso. 
3. Quanto à nulidade do decisum vergastado, inegável o seu reconhecimento, ante o 
julgamento proferido por esta egrégia 1ª Turma no Agravo de Instrumento 4.176-PE, que, 
reformando o despacho proferido nos autos da ação ordinária a que se refere a presente 
cautelar, afastou a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, nos 
termos do voto proferido pelo ilustre Juiz Hugo Machado, ora transcrito em sua íntegra: 
"A jurisprudência é hoje pacífica no sentido de que a Justiça Federal não é competente 
para o processo e julgamento das causas nas quais sejam partes as sociedades de 
economia mista das quais seja acionista a União. A demonstrar tal assertiva, basta 
mencionarmos o acórdão do Supremo Tribunal Federal, com o qual o eminente 
jurisconsulto e Ministro aposentado do STF concluiu o elenco de precedentes 
jurisprudenciais, em seu bem elaborado parecer sobre a matéria. Julgado da Corte Maior, 
de 29.05.90, tem a seguinte ementa: 
'Competência. Justiça Federal. 
Concessionária de serviço público. Exclusão da União. 
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Em se tratando de demanda entre companhia concessionária de serviço público, no caso 
da CESP - Companhia Energética de São Paulo, e particular, justificável a decisão do Juiz 
Federal que não considerou a União como parte e, em conseqüência, declinou de sua 
competência para a Justiça Estadual. 
A União apenas participa da empresa de eletricidade como acionista e esta não integra 
nem mesmo a Administração Indireta. Não havendo interesse daquela senão remoto, 
indireto, não há como fixar-se a competência da Justiça Federal'. (RTJ 132/910). 
Ocorre que a Lei nº 8.197, de 27.06.91, reproduzindo norma do art. 7º da Lei nº 6.825/80, 
estabelece que 'a União poderá intervir nas causas em que figurarem como autoras ou 
rés as autarquias, as fundações, as sociedades de economia mista e as empresas 
públicas federais' (art. 2º). E assim, a intervenção da União, nos termos desse dispositivo 
legal, já não depende da demonstração de interesse jurídico na causa. 
O objetivo da norma do art. 2º da Lei nº 8.197/91 não foi, como pode parecer, o 
deslocamento para a Justiça Federal da competência para julgar as causas em que a 
União intervém. Se fosse, aquela norma não teria feito referência às autarquias e às 
empresas públicas federais, posto que o julgamento das causas em que estas são partes 
já é da competência da Justiça Federal. O objetivo da norma do art. 2º da Lei nº 8.197/91 
foi, com certeza, o de permitir a participação da União em causas nas quais não tenha o 
interesse jurídico, direto, capaz de qualificá-la como assistente. 
A questão essencial a ser resolvida no presente caso, portanto, reside em saber se, com 
a intervenção da União no feito, que não pode ser recusada em face do supratranscrito 
dispositivo legal, induz a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento da 
causa. 
Esse efeito depende da demonstração de interesse jurídico direto na causa. Não havendo 
tal interesse, a competência será da Justiça Estadual, não obstante a intervenção da 
União. 
É assim porque o art. 109, I, da vigente Constituição Federal, define competência 
excepcional. A regra, em nosso sistema judiciário, é a competência da Justiça Estadual, 
sendo a competência da Justiça Federal exceção a essa regra. E as normas que definem 
exceções não podem ser interpretadas ampliativamente. Nem pelo legislador, que não 
pode, também, por via de ampliação de conceitos, ou por qualquer outra forma, ampliar o 
alcance de normas da Constituição, especialmente no que concerne a normas definidoras 
de exceções. A não ser assim, detrimento haveria, tanto para o princípio da supremacia 
constitucional, como para o princípio universal de hermenêutica jurídica dirigido à 
interpretação do direito excepcional. 
Resta, ainda assim, o exame da questão de saber se, no presente caso, a União tem, ou 
não, interesse jurídico direto na causa, capaz de ensejar a sua intervenção 
independentemente da norma do art. 2º da Lei nº 8.197/91. 
Sustenta a União que a sua intervenção, no caso, se faz nos termos desse art. 2º, e que a 
demonstração de seu interesse é dispensável. Mesmo assim, argumenta: 
'A par disto, mesmo sendo desnecessário fazê-lo, demonstrou a União seu interesse na 
causa. 
O interesse da União na causa não se reputa meramente de natureza econômica. 
Mas, não se há de negar que o interesse econômico - resultante do emprego de verbas 
da União no projeto - gera, na hipótese, evidentemente, um interesse jurídico indiscutível. 
Como bem salientou o Juízo a quo, com fundamento nos princípios constitucionais da 
ordem anterior e da presente, respectivamente, a exploração e o aproveitamento dos 
potenciais de energia elétrica dependem de autorização ou concessão federal e são bens 
da União. 
Ora, tais evidências não bastam para caracterizar o legítimo interesse jurídico da União 
na causa, uma vez que assim a mesma reputa necessário? Ou não compete à União 
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defender seus bens, o patrimônio que, em última instância, é público? 
Quando se alegou a destinação de receita tributária para o empreendimento, foi 
justamente para demonstrar o interesse jurídico da União em preservar a boa gerência 
dos recursos públicos, porque é evidente que a cobrança de exações é outra questão. 
Nestes termos, requer a União que seja negado provimento ao agravo interposto, para 
que se mantenha na causa a União, na qualidade já apontada' (fls. 206). 
A CHESF, por seu turno, sustenta, em síntese, a tese segundo a qual as sociedades de 
economia mista são, no que importa ao presente caso, absolutamente iguais às empresas 
públicas, relativamente às quais é pacífica a jurisprudência no sentido da competência da 
Justiça Federal. 
Argumenta, ainda, que há no caso interesse público, interesse do povo, não podendo 
prevalecer a visão simplista das agravantes, e arremata: 
'Sem simplismo, verdadeiros interessados nas duas ações não são nem a União Federal, 
nem a CHESF. 
Mas o povo brasileiro, ou seja, todos os cidadãos brasileiros, que a União Federal e a 
CHESF representam, considerável parte dos quais notoriamente sobrevive em condições 
incompatíveis com a dignidade da pessoa humana' (fls. 191). 
Quer a agravada, em última análise, que se faça abstração de sua personalidade jurídica. 
Penso que a razão está com as agravantes. 
Nem o interesse indireto da União, nem esse interesse público, genérico, determinam a 
competência da Justiça Federal. O que determina essa competência é a presença de uma 
das pessoas jurídicas indicadas na regra o art. 109, inciso I, da Constituição Federal, 
como titular de um interesse jurídico. Não como guardiã do interesse público. 
Por outro lado, o fato de serem aplicados nas obras realizadas pela agravada recursos 
oriundos de receitas tributárias, não quer dizer que exista um interesse jurídico, direto, da 
União, nem quer dizer que os atos da CHESF sejam atos de gestão orçamentária da 
União. De interesse direto não se cuida porque as relações jurídicas no caso postas em 
questão ligam as agravantes à agravada, unicamente. Não vinculam a União. Nem são os 
atos da CHESF atos de gestão orçamentária da União, porque a gestão orçamentária 
desta se realiza no momento da destinação de suas verbas à CHESF, que tem patrimônio 
próprio. 
O interesse da União, de que as obras da CHESF sejam realizadas com regularidade, é 
exercitado, extrajudicialmente, por intermédio da própria CHESF. Não estabelecem 
relações jurídicas autônomas com terceiros. Não atribui, portanto, à União a condição de 
assistente nas causas em que aquela é parte. 
A prevalecer a tese sustentada pela CHESF, seria supérflua, inteiramente desnecessária, 
no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, a referência feita a 'entidade autárquica e 
empresa pública federal', posto que em relação a estas sempre existe o interesse da 
União, e geralmente acontece a aplicação de recursos oriundos de receitas tributárias". 
4. Diante do que já foi decidido por esta douta 1ª Turma, dou provimento à apelação, para 
declarar a nulidade da sentença recorrida, por incompetência absoluta do órgão judicial 
que a prolatou, e determinar a remessa dos autos à Justiça Estadual, onde já tramita a 
ação principal. 
5. É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 104.060-CE  
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelantes: CIA. ENERGÉTICA DO CEARÁ-COELCE E UNIÃO FEDERAL 
Apelada: IPECEA - INDÚSTRIA DE PESCA DO CEARÁ S/A 
Advogados: DRS. PERBOYRE MOREIRA FILHO E OUTROS (APTE.) E  
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ANTONIO AUGUSTO PORTELA MARTINS E OUTRO (APDA.) 
 

EMENTA 
Processual Civil. Reajuste de energia elétrica na vigência do Plano Cruzado. Legitimidade 
passiva ad causam apenas da COELCE. Exclusão da União Federal. Incompetência 
absoluta da Justiça Federal.  
1. Em face das jurisprudências colacionadas ao meu voto, concluo que somente a 
COELCE, sociedade de economia mista, detém a legitimidade passiva ad causam para 
figurar no pólo passivo da presente demanda. Assim sendo, determino a exclusão da 
União Federal, em face de sua ilegitimidade passiva para figurar nas demandas que 
versem sobre reajuste de tarifa de energia elétrica na vigência do Plano Cruzado, e, 
conseqüentemente, reconheço a incompetência absoluta da Justiça Federal para o 
julgamento deste feito. 
2. Apelação provida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, discutidos e relatados estes autos em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à apelação da União Federal, nos termos do relatório, do 
voto do Juiz Relator e das notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a 
integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 19 de agosto de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Indústria de Pesca do Ceará S/A - IPECEA, 
qualificada nos autos, ajuizou medida cautelar inominada contra a COELCE - Cia. 
Energética do Ceará e União Federal, na qualidade de litisconsorte passiva necessária, 
objetivando a declaração da ilegalidade das Portarias 38 e 45/86 do DNAEE, editadas 
com base no DL. 2.283/86, sob o argumento de que afrontam o princípio do 
congelamento das tarifas de energia elétrica, estabelecido pelo Plano Cruzado. Pede, 
ainda, a compensação desses valores indevidamente cobrados com os débitos referentes 
a futuro consumo de energia elétrica. 
A COELCE apresentou sua contestação às fls. 24/27. 
Ao decidir, o douto Juiz singular julgou procedentes os pedidos da parte autora. 
Em sua apelação, a COELCE requereu a reforma da sentença, sustentando, em resumo, 
a legalidade das Portarias 38 e 45/86, sob a justificativa de inexistir violação ao princípio 
do congelamento de preços determinado pelo Plano Cruzado. 
Por seu turno, a União Federal também apelou, suscitando as preliminares de 
ilegitimidade passiva ad causam e de incompetência da Justiça Federal. No mérito, 
requereu a anulação da sentença. 
Contra-razões apresentadas. 
É o relatório. 
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VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Indústria de Pesca do Ceará S/A - IPECEA, 
qualificada nos autos, ajuizou medida cautelar inominada contra a COELCE - Cia. 
Energética do Ceará e União Federal, na qualidade de litisconsorte passiva necessária, 
objetivando a declaração da ilegalidade das Portarias 38 e 45/86 do DNAEE, editadas 
com base no DL. 2.283/86, sob o argumento de que afrontam o princípio do 
congelamento das tarifas de energia elétrica, estabelecido pelo Plano Cruzado. Pede, 
ainda, a compensação desses valores, indevidamente cobrados, com os débitos 
referentes a futuro consumo de energia elétrica. 
A COELCE apresentou sua contestação às fls. 24/27. 
Ao decidir, o douto Juiz singular julgou procedentes os pedidos da parte autora. 
Em sua apelação, a COELCE requereu a reforma da sentença, sustentando, em resumo, 
a legalidade das Portarias 38 e 45/86, sob a justificativa de inexistir violação ao princípio 
do congelamento de preços determinados pelo Plano Cruzado. 
Por seu turno, a União Federal também apelou, suscitando as preliminares de 
ilegitimidade passiva ad causam e de incompetência da Justiça Federal.  
No mérito, requereu a anulação da sentença. 
Analiso primeiramente a apelação da União Federal, no tocante às preliminares por ela 
argüidas. 
Esta matéria já foi objeto de análise pelos ilustres Juízes desta Corte, cujas ementas 
apresentam o seguinte teor: 
"Processual Civil. Agravo de Instrumento. Reajuste de tarifa de energia elétrica. Plano 
Cruzado. União Federal. Ilegitimidade passiva. Justiça Federal. Incompetência. 
1. A jurisprudênia desta Corte tem-se definido pela ilegitimidade passiva da União Federal 
em matéria de reajuste de tarifa de energia elétrica, tendo em vista que a 
responsabilidade pelos efeitos das normas genéricas que nesse campo edita é, na 
prática, das sociedades de economia mista concessionárias do serviço. 
Incompetência da Justiça Federal reconhecida.  
Agravo provido". 
(AG 4230-CE, julg. 29.02.96, Juiz Relator: Castro Meira). 
"Processual Civil. Reajuste de tarifa de energia elétrica na vigência do Plano Cruzado. 
Decretos-leis 2.283/86 e 2.284/86. Incompetência da Justiça Federal.  
Somente a CEAL, sociedade de economia mista, concessionária do serviço de energia 
elétrica, tem interesse na ação. 
Exclusão da União Federal da lide, por ilegitimidade passiva ad causam. Incompetência 
da Justiça Federal". 
(AC 82978-AL, julg. 28.09.95, Juiz Relator: Ridalvo Costa).  
Diante do exposto, concluo que somente a COELCE, sociedade de economia mista, 
detém a legitimidade passiva ad causam para figurar no pólo passivo da presente 
demanda. Assim sendo, determino a exclusão da União Federal, em face de sua 
ilegitimidade passiva para figurar nas demandas que versem sobre reajuste de tarifa de 
energia elétrica na vigência do Plano Cruzado, e, conseqüentemente, reconheço a 
incompetência absoluta da Justiça Federal para o julgamento deste feito. 
Ante estas considerações, dou provimento à apelação da União Federal. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 104.237-PE 
Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelada: SEVERINA LUIZA PEREIRA 
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Advogados: DRS. JOSÉ DE CARVALHO XAVIER CORREIA E OUTROS (APTE.) E  
MARIA JOSÉ BEZERRA E OUTRO (APDA.) 
 

EMENTA 
Processo Civil e Previdenciário. Laudo pericial. Livre apreciação da prova. Preclusão 
temporal. Auxílio-doença. Suspensão. Aposentadoria por invalidez. 
O laudo pericial não tem força vinculante, face ao princípio da livre apreciação da prova 
pelo juiz. (Arts. 131 e 436 do CPC). 
O momento processual adequado para se insurgir contra a prova encerra-se com a 
instrução, a partir de quando torna-se preclusa a matéria. (Arts. 183 e 245 do CPC). 
O benefício de auxílio-doença só poderá ser suspenso se o segurado for dado como 
habilitado para o exercício da sua atividade habitual ou de nova atividade que lhe garanta 
a subsistência. Na hipótese de não recuperação, o auxílio-doença será convertido em 
aposentadoria por invalidez. Inteligência do § 4º do art. 26 da CLPS (Dec. nº 89.312 de 
23.01.84) e do art. 62 da Lei 8.213/91. 
Apelação improvida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira 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 constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Recife, 5 de junho de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Presidente 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: Cuida-se de apelação cível interposta pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, nos autos da ação ordinária proposta por 
Severina Luiza Pereira, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por 
invalidez, a partir do cancelamento do benefício de auxílio-doença, e o pagamento dos 
atrasados corrigidos monetariamente, mais consectários legais de juros e honorários 
advocatícios. 
O Juiz sentenciante julgou procedente a ação, condenando o INSS a efetuar o benefício, 
a contar de 06.11.84, data da suspensão do auxílio-doença, com a incidência de correção 
monetária, juros de 6% ao ano, a contar da citação, e honorários advocatícios de 5% 
sobre o valor da condenação.  
O apelante insurge-se contra a sentença, alegando, em síntese, que o laudo pericial que 
serviu de escopo ao decisum do Juiz de Primeiro Grau não autoriza a conclusão a que 
chegou a respeitável decisão.Contra-razões às fls. 127/130 pela manutenção da 
sentença. 
É o relatório.  
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): Nas razões do recurso, o apelante ataca 
o laudo que serviu de escudo à decisão do Juiz a quo, acusando o perito judicial de 
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preferir afastar-se do seu mister a analisar a situação clínica da paciente, ao tempo em 
que tece elogios ao parecer do perito auxiliar que concluiu pela ausência de incapacidade 
total e definitiva para o exercício da atividade laborativa da autora. 
A apelação, no entanto, não merece prosperar, posto que carece de fundamentação legal 
e fática, como adiante restará provado.  
Primeiro, porque o Juiz sentenciante, ao apreciar a prova, agiu de conformidade com as 
normas e princípios orientadores do Direito Processual Civil, consagrados nos artigos 131 
e 436 do Código de Processo Civil, in verbis, motivo pelo qual não merece reforma a 
douta decisão. 
"Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias 
constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na 
sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento".  
"Art. 436. O Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com 
outros elementos ou fatos provados nos autos". 
Os argumentos do apelante não merecem prosperar, ainda, posto que atingidos pela 
preclusão temporal a que se referem os artigos 183 e 245 do Diploma Processual Civil, 
haja vista que o momento processual adequado para insurgir-se contra a prova encerra-
se com a instrução. No caso vertente, verifica-se do Termo de Audiência presente às fls. 
75 dos autos que o apelante, no momento que lhe foi dada oportunidade para pronunciar-
se sobre o laudo ora impugnado, limitou-se a dizer: 
"Que se reporta aos termos da contestação, aduzindo que: segundo o laudo pericial do 
assistente técnico, a autora é portadora de incapacidade temporária e não de 
incapacidade total que desse direito a aposentadoria por invalidez. Pelo exposto, requer a 
improcedência da presente ação". A afirmação do réu de que o auxílio-doença foi 
cancelado em virtude da recuperação da autora e, conseqüentemente, que o benefício de 
aposentadoria não poderia retroagir à data da cessação do referido auxílio, diverge da 
verdade estampada nos autos, donde restou sobejamente provada a condição de 
"miserabilidade" que vitimou a autora em decorrência da sua incapacidade laboral, 
incapacidade esta que resultou agravada pela privação do benefício a que fazia jus. 
Com base nas considerações expostas, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 104.413-CE  
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA  
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelada: MARUSIA NEPOMUCENO RUSSO 
Advogados: DRS. FRANCISCO JOSÉ DE ARRUDA COELHO (APTE.) E  
MARIA JOSÉ BESERRA (APDA.) 
 

EMENTA 
Processual Civil e Administrativo. Concurso para o cargo de Fiscal do Trabalho. Judiciário 
- âmbito de atuação. 
- A avaliação ou correção de provas, bem como a atribuição de notas, é incumbência 
exclusiva da banca examinadora, para esse fim constituída.  
- A jurisprudência tem entendido que somente cabe a intervenção do Judiciário nos casos 
em que flagrante ilegalidade decorre da utilização de critérios de absurda 
incompatibilidade lógica. 
- Precedentes desta Turma. 
- Apelação e remessa oficial providas. 
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ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório, voto 
e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado. 
Recife, 26 de junho de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente, em exercício, e Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: A r. sentença julgou parcialmente procedente o 
pedido formulado por Marusia Nepomuceno Russo, reconhecendo-lhe, em sede de ação 
ordinária, o direito à participação na segunda etapa do concurso público realizado para o 
preenchimento de vagas no cargo de Fiscal do Trabalho. 
O culto Magistrado singular realizou exaustiva análise das questões das provas objeto de 
impugnação pela autora, chegando à conclusão de que parte delas assiste razão à 
promovente, em face de identificar erros cometidos pela banca examinadora, seja 
atribuindo mais de uma resposta correta, seja deixando de oferecer qualquer opção 
satisfatória, e, por fim, exigindo conhecimentos não incluídos no programa oficial. 
Irresignada, apela a União Federal. Vê nula a decisão, na medida em que se lhe impunha 
considerar o litisconsórcio na espécie, atenta ao interesse comum de todos os candidatos 
em situação idêntica à da autora. Traz a lume numerosos precedentes jurisprudenciais no 
sentido da impossibilidade de ingerência do Judiciário no mérito das questões elaboradas 
em concurso, seara privativa da banca examinadora. Transcreve as abordagens 
administrativas aos recursos de que se valeram concorrentes. Observa inexistir nos autos 
laudo pericial mencionado pelo decisum. 
Nas contra-razões, sustenta a apelada os argumentos já expostos na inicial. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A leitura da decisão monocrática é bastante 
para constatar-se o grau de penetração do eminente prolator no campo de mérito da 
elaboração das questões submetidas ao desate dos candidatos. 
Emitem-se ali juízos de valor típicos de quem detivesse a missão de conduzir o certame, 
tal a incursão técnica que se permitiu, decerto com a melhor intenção, o ilustrado Julgador 
singular. Tal atividade, é necessário reconhecer, incumbe privativamente à banca 
examinadora, encarregada de elaborar os quesitos e imprimir-lhes desde a adequação 
específica ao programa oficialmente estabelecido até a indispensável coerência de 
respostas. A sede administrativa de recursos já se revela motivadora por demais 
freqüente de prolongamentos intermináveis dos concursos, com prejuízo para os próprios 
candidatos, mas nela é que se encontra o foro correto de debates dos critérios de 
formulação das questões postas ao exame dos pretendentes ao cargo oferecido. No 
âmbito judicial, abrigam-se as discussões quanto a eventuais ilegalidades, estas sim a 
merecer pronta repulsa quando devidamente caracterizadas. 
No caso concreto, a celeuma em torno das questões impugnadas afasta a hipótese de 
flagrante ilegalidade. Os tópicos específicos de cada área de conhecimento envolvida 
estão exaustivamente esmiuçados, tecendo-se copiosos comentários em busca de uma 
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certeza que precisaria saltar aos olhos para delinear o perfil há pouco descrito. É evidente 
que não se trata de questões concebidas sem o menor zelo ou atenção. Discussões 
sempre haverá, e o Judiciário é hoje a mais assídua e profunda tribuna de debates de 
nuanças que intrigam os mais dedicados e abalizados estudiosos. Deparar-se com 
indagação desse tipo em concurso não é exatamente o que se espera, mas faz parte do 
processo avaliatório, e longe está de ensejar a incursão de pessoas estranhas ao grupo 
encarregado da condução do certame. 
Na jurisprudência busca a apelante respaldo à sua pretensão de reforma do julgado, 
citando precedentes. 
Acrescento os seguintes, emanados do eg. Superior Tribunal de Justiça: 
"Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 
Não cabe ao Juiz ou Tribunal, no exercício de jurisdição, entrar em controvérsia com 
bancas examinadoras quanto ao acerto ou desacerto de seus critérios na formulação das 
questões e perguntas de provas de conhecimento e na avaliação das respostas. 
Precedentes do STF, do ex-TFR e do STJ. 
Recurso ordinário a que se nega provimento". 
(ROMS 638-PR, Rel. Min. José de Jesus Filho, j. em 15.12.93, DJ de 28.02.94). 
"Administrativo - Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional (Edital ESAF/CRS/DPMF/nº 35/84) - 
Concurso público - Forma, critérios e conteúdo dos quesitos - Competência da banca 
examinadora - Alcance da apreciação judicial. 
1. Em tema de concurso público de provas, é cediço que o Poder Judiciário, aprisionado à 
verificação da legalidade, não deve substituir os examinadores quanto aos objetivos, 
fontes e bases de avaliação das questões. As comissões examinadoras organizam e 
avaliam as provas com discricionariedade técnica. 
2. Edital escoimado de ilegalidade. 
3. Recurso improvido". 
REsp 11.211-PE, Rel. Min. Mílton Luiz Pereira, j. em 31.08.94, DJ de 26.09.94.) 
Veja-se, ainda, a ementa de julgado do extinto Tribunal Federal de Recursos: 
"Administrativo. Concurso público. 
A avaliação ou correção de provas, bem como a atribuição de notas, é incumbência 
exclusiva da banca examinadora, para esse fim constituída. Descabe ao Judiciário o 
exame de tais critérios, incumbindo-lhe, tão-só, apreciar a legalidade do processamento 
do concurso. Precedentes deste Tribunal. Sentença que se confirma". 
(AMS 97817-RJ, Rel. Min. Hélio Pinheiro, j. em 24.02.84, DJ de 29.03.84). 
Confira-se, por fim, a da AMS 7642-RJ/TRF-2ª Região, Rela. Juíza Tânia Heine, j. em 
29.04.91, DJ de 21.05.91: 
"Administrativo - Processo seletivo - Anulação de questões. 
I - Através da via judicial é possível a verificação de obediência a formalidades essenciais 
e aos limites impostos pelo edital, em processo seletivo para opção pela clientela geral de 
Procurador Autárquico. 
II - Descabe, entretanto, examinar o mérito do critério de correção, considerando como 
correta outra resposta que não aquela adotada pela banca examinadora. 
III - A anulação de questões altera a classificação do concurso e os demais candidatos 
são litisconsortes passivos necessários. 
IV - Recurso improvido". 
Esta Turma, aliás, já teve a oportunidade de se manifestar sobre a matéria, a exemplo do 
julgamento proferido na AC 105776/CE, por mim relatada, em 18.12.96, cuja ementa é a 
seguinte: 
"Processual Civil e Administrativo. Concurso para o cargo de Fiscal do Trabalho. 
Judiciário - Âmbito de atuação. 
- Hipótese em que o Juiz monocrático autorizou candidato a participar da segunda etapa 
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do concurso para o cargo de Fiscal do Trabalho, enquanto discute com a Comissão 
questões das provas, ao fundamento de que algumas fugiam ao programa oficial, 
enquanto outras apresentavam mais de uma resposta correta. 
- A jurisprudência tem entendido que somente cabe a intervenção do Judiciário nos casos 
em que flagrante ilegalidade decorre da utilização de critérios de absurda 
incompatibilidade lógica. Diversa a situação, reconhece-se a configuração de inaceitável 
ingerência em assunto de competência privativa da banca examinadora. 
- Apelação e remessa oficial providas. Isto posto, dou provimento à apelação principal e à 
remessa oficial". 
Ratificando os fundamentos acima expendidos, dou provimento à apelação e à remessa 
oficial, para julgar improcedente a ação, condenando a autora em custas e honorários 
advocatícios à base de 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizado. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 104.630-PE  
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelada: THEMAG ENGENHARIA LTDA. 
Advogados: DRS. ADONIAS TAVARES FERREIRA E OUTROS (APTE.) E  
ANTÔNIO DE ROSA (APDA.) 
 

EMENTA 
Tributário. TR. Correção monetária. Impossibilidade. Adoção como juros de mora. Lei 
8.218/91. - Embora a jurisprudência tenha inicialmente se pronunciado pela ilegalidade da 
utilização da TR/TRD como indexadores, passou a reconhecer a legitimidade de sua 
aplicação como taxa de juros, após a vigência da Lei nº 8.218/91, cuja constitucionalidade 
jamais foi questionada. 
- Em face dos reiterados precedentes, é de rever-se o posicionamento da Turma, para 
acompanhá-los. 
- A UFIR é mera unidade de medida da inflação apurada, razão por que sua utilização, 
mesmo retroativa, não acarreta qualquer ofensa aos princípios da irretroatividade e 
anterioridade da lei tributária. Precedentes desta Corte e do STF. 
- Apelação provida. 
- Remessa oficial parcialmente provida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à apelação e parcial provimento à remessa oficial, nos 
termos do relatório, voto e notas taquigráficas anexos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Recife, 26 de junho de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente, em exercício, e Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Cuida-se de apelação interposta pelo INSS com 
vistas a reformar sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da 6ª Vara da Seção Judiciária 
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de Pernambuco, que entendeu indevida a atualização monetária de débitos inscritos em 
dívida ativa, reajustados com base na TRD. 
Alega, em suma, que foi editada a Lei 8.218, de 30.08.91, que estabeleceu a TRD como 
juros moratórios, devendo, portanto, ser aplicada, à luz do art. 30 do referido diploma. 
Sem contra-razões, subiram os autos também por força de remessa obrigatória. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A r. sentença acolheu os argumentos da 
embargante, ora apelada, no sentido de reconhecer ilegal a incidência da Taxa de 
Referência como índice de correção, relativo a débitos inscritos em Dívida Ativa, 
reputando, por outro lado, não merecer qualquer censura a incidência da UFIR sobre os 
fatos ocorridos no exercício de 1991. 
Quanto a esse último ponto, objeto de reexame por força da remessa oficial, a sentença 
não merece reparos. 
A jurisprudência desta Corte já pacificou o entendimento no sentido de que a UFIR é mera 
unidade de medida da inflação apurada, razão por que sua utilização, mesmo retroativa, 
não acarreta qualquer ofensa aos princípios da irretroatividade e anterioridade da lei 
tributária (AC 50887/CE, AC 57707/RN, AC 68431/RN, AC 76914/PE, dentre outras, por 
mim relatadas). 
Aliás, recentemente, o colendo Supremo Tribunal Federal, pondo um fim à questão, ao 
julgar o RE nº 195618-6/RN, 1ª Turma, relatado pelo eminente Ministro Moreira Alves, à 
unanimidade, na sessão de 18.03.97, assim decidiu: 
"Imposto de Renda. Atualização pela UFIR. Lei 8.383/91. 
Esta Corte, ao julgar, entre outros, os RREE 195.599, 197.016 e 200.291, bem como o 
AGRAG 178.585, firmou o entendimento de que na utilização da UFIR prevista na Lei 
8.383/91, para atualização monetária do Imposto de Renda, não há violação dos 
princípios constitucionais da irretroatividade, da anterioridade e do direito adquirido.  
Recurso extraordinário não conhecido". 
Merece, pois, ser provida, nesse ponto, a remessa oficial. 
Passo à análise do apelo do INSS. 
Sobre a utilização da TR como fator de correção monetária já se manifestou a Suprema 
Corte na ADIN 493-0-DF, cuja ementa soa: 
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Se a lei alcançar os efeitos futuros de 
contratos celebrados anteriormente a ela, será essa lei retroativa (retroatividade mínima) 
porque vai interferir na causa, que é um ato ou fato ocorrido no passado. 
- O disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, se aplica a toda e qualquer lei 
infraconstitucional, sem qualquer distinção entre lei de direito púiblico e lei de direito 
privado, ou entre lei de ordem pública e lei dispositiva. Precedente do STF. 
- Ocorrência, no caso, de violação de direito adquirido. A taxa referencial (TR) não é 
índice de correção monetária, pois, refletindo as variações do custo primário da captação 
dos depósitos a prazo fixo, não constitui índice que reflita a variação do poder aquisitivo 
da moeda. Por isso, não há necessidade de se examinar a questão de saber se as 
normas que alteram índice de correção monetária se aplicam imediatamente, alcançando, 
sem violarem o disposto no artigo 5º, XXXVI, da Carta Magna.  
- Também ofendem o ato jurídico perfeito os dispositivos impugnados que alteram o 
critério de reajuste das prestações nos contratos já celebrados pelo sistema do Plano de 
Equivalência Salarial por Categoria Profissional (PES/CP). 
- Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a 
inconstitucionalidade dos artigos 18, caput, e parágrafos 1º e 4º; 20; 21 e parágrafo único; 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

23 e parágrafos; e 24 e parágrafos, todos da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991". (RTJ 
143/724). 
A questão agitada nos autos refere-se às alterações sofridas pela Lei nº 8.177/91 com o 
advento da Lei nº 8.218/91, particularmente o art. 30, que determinou a incidência de 
juros moratórios equivalentes à TRD, a partir de fevereiro de 1991, sobre os débitos com 
a Fazenda Pública. 
Até o momento, vinha entendendo que a inovação legal não teria qualquer conseqüência, 
considerando que a mera alteração no título não implica na alteração da substância. No 
caso, entendia ser evidente que a formação do indexador, ainda que como taxa de juros, 
inclui elemento estranho à mensuração do período, sempre muito superior, dado o alto 
custo do dinheiro, sobretudo quando a política econômica é no sentido de reprimir a 
demanda, a fim de evitar o retorno da inflação. 
Em razão do exposto, concluía, pois, que a desconsideração da TR/TRD como índice de 
correção monetária, na esteira dos precedentes do Eg. STJ e do julgado do STF na ADIN 
493-0-DF, abrangeria também o período em que vigorou a Lei nº 8.177/91, após sua 
alteração pela Lei nº 8.218/91.  
Verifico, porém, que a jurisprudência caminhou no sentido de reconhecer a legalidade da 
TR/TRD como taxa de juros, depois da superveniência deste último diploma legal. 
Reconheço, ainda, que tal posicionamento tem a seu favor o fato de até hoje não haver 
qualquer declaração de sua inconstitucionalidade. Desse modo, não pode o Judiciário 
deixar de aplicá-lo. 
Em breve levantamento da jurisprudência sobre o tema, encontrei os seguintes 
precedentes, que ora reproduzo: 
"Previdenciário. Correção. Taxa referencial. Lei 8.177, de 1991. Juros de mora. 
I. A taxa referencial - TR, instituída pela Lei 8.177, de 1º de março de 1991, não constitui, 
como decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADIN nº 493-0-DF, índice de 
desvalorização da moeda, índice de indexação, e sim fator representativo de 
remuneração do dinheiro. 
II. O art. 30 da Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991, teve a TRD como juros de mora, 
alterando, desse modo, o art. 9º da Lei 8.177, de 1º de março de 1991. Como juros de 
mora, nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade há. O que não se pode é aplicar a TR 
como fator de correção. Assim decidiu o Supremo em liminar, ao julgar a ADIN nº 493-0, 
Relator Ministro Carlos Mário Velloso". 
(AC 40642/BA, Rel. Juiz Tourinho Neto, TRF/1ª, 3ª Turma, j. 17.12.96, DJU 17.02.97). 
"Há expressa disposição legal determinando o uso da TR, a partir de fevereiro de 1991, 
no cálculo de impostos, multas e demais obrigações fiscais e parafiscais".  
(TRF da 4ª Região, 1ª Turma, MS 91.04.15794-0/RS, Rel. Juiz Paim Falcão). 
"Tributário. Ação de consignação em pagamento. Contribuições sociais. Juros de mora. 
período de fevereiro a dezembro de 1991. Incidência da TRD. Lei nº 8.177/91. Lei nº 
8.128/91. Conversão em UFIR. Lei nº 8.383/91. Possibilidade a partir de abril de 1992. 
1. Aos débitos vencidos exigíveis de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional 
incidem os juros de mora, equivalentes à TR ou à TRD. 
(...) 
5. Apelação da autora parcialmente provida. 
6. Apelação do INSS parcialmente provida". 
(AC 70212/PE, Rel. Juiz Nereu Santos, TRF/5ª, 3ª Turma, j. 12.09.96, DJU 25.10.96.) 
"Tributário. Juros moratórios. Legalidade do uso da TR. 
1. A TR/TRD deve ser utilizada como índice para apuração dos juros moratórios. 
Inteligência do art. 3º, I, da Lei 8.218/91. 
2. Os juros de mora, sendo conseqüência do atraso culposo do devedor em cumprir sua 
obrigação, devem ser disciplinados segundo a lei extemporânea ao inadimplemento e não 
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a do surgimento da obrigação tributária. 
3. Improvimento da apelação". 
(AC 95329/AL, Rel. Juiz José Maria Lucena, TRF/5ª, 3ª Turma, j. 14.11.96, DJU 
27.12.96). 
"Tributário. Aplicação da TR e TRD como atualização monetária, juros moratórios nos 
impostos devidos, com base na TRD. Leis 8.218/91 E 8.383/91. 
- 'Com o advento das Leis 8.218/91 e 8.383/91, restou desconhecida a impossibilidade de 
cobrança de acréscimos mediante aplicação da TRD'. 
- Apelo improvido". 
(AC 3151/RN, Rel. Juiz Francisco Falcão, TRF/5ª, 1ª Turma, j. 07.11.96, DJU 29.11.96). 
Ressalto, por fim, que o indexador restaura o equilíbrio entre as partes, na medida em que 
desestimula que o contribuinte, mesmo ciente da precariedade da sua tese jurídica, utilize 
a ação judicial como meio protelatório, considerando a diferença entre os juros cobrados 
em ação judicial e os que são praticados no mercado financeiro. Cabe, pois, reformar a 
sentença, segundo o entendimento prevalente na jurisprudência após a vigência da Lei nº 
8.218/91. 
Por todo o exposto, dou provimento à apelação e parcial provimento à remessa 
obrigatória. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 104.878-CE  
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelados: PAULO HOLANDA DE MONTEIRO PEPINO E OUTROS 
Advogados: DRS. SILVIO BRAZ PEIXOTO DA SILVA E OUTRO (APDOS.) 
 

EMENTA 
Constitucional. Processual Civil. Teto máximo de vencimentos. Apelação que não 
preenche os requisitos legais.  
1. As Leis 8.112/90, 8.448/92 e 8.852/94 prevêem as vantagens que estão excluídas do 
teto máximo de remuneração. 
2. Não se conhece da apelação que traga em seu bojo matéria distinta da decidida na 
sentença singular. 
3. Apelação não conhecida.  
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, não 
conhecer da apelação, nos termos do relatório, do voto do Juiz Relator e das notas 
taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 5 de agosto de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 

RELATÓRIO 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de ação interposta contra o Instituto Nacional 
do Seguro Social com o objetivo de ver mantidas as vantagens pessoais adquiridas pelos 
autores, de modo a não incluí-las no cômputo do teto remuneratório.  
Aduzem os autores que vantagens recebidas em caráter individual, especialmente os 
denominados "quintos", obtidas em virtude de exercício anterior de outro cargo, têm sido 
abatidas de seus proventos. Contudo, alegam que o art. 37, XI, da Constituição Federal, 
que estipula o limite máximo de remuneração dos servidores públicos federais, atinge a 
remuneração, mas não vantagens de caráter pessoal. 
O ilustre Juiz singular julgou procedente o pedido. 
Irresignado, o INSS apelou, alegando que a quantia pleiteada já foi concedida 
administrativamente. 
Contra-razões apresentadas. 
É o relatório. 
 

VOTO  
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): O INSS apela da sentença que julgou 
procedente o pedido autoral, no sentido de determinar à promovida a devolução aos 
autores das parcelas referentes a vantagens pessoais, indevidamente subtraídas, sob o 
argumento de observância ao teto constitucional de proventos. 
A apelação interposta pelo INSS não merece consideração, pois trata dos planos da 
previdência social, concernentes à percepção de piso mínimo de salário e gratificação 
natalina. Aduz, inclusive, que devido à edição da Portaria Ministerial nº 714/93, a qual 
disciplina o pagamento, pela via administrativa, do reajuste dos benefícios 
previdenciários, os valores supostamente pleiteados já estariam sendo concedidos aos 
promoventes, motivo pelo qual desapareceria o interesse processual dos apelados, 
pugnando, ao fim, pela extinção do processo. 
O art. 515 do Código de Processo Civil é claro ao afirmar que "a apelação devolverá ao 
tribunal o conhecimento da matéria impugnada", mas não pode o apelante impugnar 
questão diversa da que foi decidida na sentença, sob pena de ocorrer a denominada 
supressão de instância, vedada pelo sistema recursal vigente na legislação pátria.Assim 
sendo, não é de se conhecer da apelação, por não atender aos requisitos essenciais 
exigidos em lei. Ante estas considerações, não conheço da apelação.  
É como voto.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 104.962-PB 
Relator: O SR. JUIZ ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO 
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Apelada: UNIÃO FEDERAL (LBA) 
 

EMENTA 
Processual Civil e Constitucional. Ação civil pública. Equiparação de remuneração. 
Direitos individuais. Ministério Público. Ilegitimidade.  
1 - O Ministério Público Federal não goza de legitimidade para promover ação civil pública 
na defesa de direitos individuais, senão na defesa dos interesses difusos e coletivos (art. 
129, III, da Constituição Federal). 
2 - A equiparação de remuneração entre aposentados e pensionistas e o pessoal da ativa 
configura interesse eminentemente individual a ser resguardado por ação ordinária e não 
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por ação civil pública promovida pelo Parquet, porquanto evidente sua ilegitimidade para 
defesa desses interesses como parte autora da ação. 
3 - Apelação improvida.  
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar provimento à 
apelação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 12 de agosto de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente, em exercício 
JUIZ ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO: Trata-se de apelação à 
sentença de fls. 76 a 82 da lavra da Juíza Cristina Maria Costa Garcez, Substituta da 3ª 
Vara-PB, que apreciando ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal onde 
pleiteava equiparação de padrão remuneratório entre inativos e pensionistas da Legião 
Brasileira de Assistência - LBA, oriundos do regime celetista e seus paradigmas do 
regime estatutário, concluiu por julgar extinto o processo sem julgamento do mérito, com 
base no art. 6º, c/c art. 267, VI, do CPC, por entender ser o Ministério Público Federal 
parte ilegítima para pleitear.  
As razões de apelo pugnam pela reforma da sentença, referindo-se à indisponibilidade do 
direito que cerca a atuação do Parquet e o caráter coletivo do interesse defendido, ambos 
presentes na ação, o que justifica a substituição processual ou legitimação extraordinária.  
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO (Relator): Cuida-se de apelação 
contra sentença proferida em ação civil pública que julgou extinto o processo sem 
julgamento do mérito, com base no art. 6º, c/c o art. 267, VI, do Código de Processo Civil, 
por entender ser o Ministério Público Federal parte ilegítima para pleitear a equiparação 
de padrão remuneratório entre os inativos e pensionistas da Legião Brasileira de 
Assistência - LBA, oriundos do regime celetista e os seus paradigmas do regime 
estatutário.  
A Constituição Federal de 1988 estabelece: 
"Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional 
do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis". 
"Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 
III- promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público 
e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;"Hely Lopes 
Meirelles vê na ação civil pública um instrumento processual adequado para reprimir ou 
impedir danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico, de modo a proteger, assim, não interesses 
individuais, nem reparação de prejuízos causados a particulares pela conduta, comissiva 
ou omissiva, do réu, mas sim proteger os interesses difusos. 
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(MEIRELLES, Hely Lopes, Mandado de Segurança - Ação Popular, Ação Civil Pública, 
Mandado de Injunção, Habeas  
Data, 13ª edição, RT). 
Sobre a matéria, Rodolfo de Camargo Mancuso observa que, enquanto na ação penal 
pública o Ministério Público atua em legitimação ordinária, como especial longa manus do 
Estado, dominus litis da persecutio criminis, objetivando o jus puniendi, de modo a 
restabelecer o ordenamento jurídico, atua em legitimação extraordinária quando age em 
defesa de interesses individuais e não coletivos, a depender de expressa autorização 
legal, como é o caso na defesa do menor carente, na actio civilis ex delicto a favor de 
vítimas pobres, ou, como curador especial, defendendo interesses de ausentes e 
incapazes.  
(Ação Civil Pública - em defesa do meio ambiente, patrimônio e dos consumidores - Lei 
7.347/85 e Legislação Complementar, RT). 
É, no entanto, o próprio Mancuso que reconhece existir dificuldade na qualificação da 
legitimação atribuída ao Ministério Público para a ação civil pública, dificuldade esta que, 
na divisão de tarefas a cargo do Parquet, decorre de não se poder definir, exatamente, a 
razão de sua intervenção e sua verdadeira posição processual.  
Nesse sentido, reporta-se às lições de Vicente Greco Filho, que tem entendido que todo 
aquele que está presente no contraditório perante o juiz é parte e assim, segundo suas 
lições, é de dizer-se do Ministério Público, quer esteja presente, assumidamente como 
parte, quer como custos legis, e lembra que modernamente é preciso destacar que, no 
Processo Civil, a intervenção do Ministério Público tem como pressuposto genérico 
necessário a existência, na lide, de um interesse público, quer o mesmo esteja definido 
como ligado ao autor, ou ao réu, ou mesmo se encontre indefinido, sendo assim possível 
classificar a atuação do Ministério Público no Processo Civil segundo o interesse público 
por ele defendido, ou seja, um interesse público determinado ou um interesse público 
indeterminado.  
Conclui afirmando: "Acolhemos essa lição, até por que parece-nos que ela resolve os 
casos mais difíceis para a definição da qualificação do MP, quando ele atua na defesa de 
interesses de ordem pública, ou de interesses simplesmente difusos. Nesses casos, o 
interesse público lato sensu existe e legitima a atuação do Parquet, mas é claro que 
aquele interesse é "indeterminado", nesse sentido de ser fluido, esparso pela sociedade, 
insuscetível de atribuição exclusiva de um dado indivíduo ou uma certa entidade. Dessa 
maneira, a interpretação que nos parece mais correta, desse parágrafo 1º da Lei 
7.347/85, é a seguinte: o MP oficiará, necessariamente, na ação, podendo fazê-lo como 
parte principal no pólo ativo, ou senão, ao menos como interveniente, neste caso atuando 
como fiscal da lei". 
Indaga-se, portanto, se o representante do Parquet teria proposto a ação civil pública na 
defesa de interesses difusos ou coletivos a fim de assegurar-lhe a legitimidade ativa para 
o feito sub judice. 
Primeiramente, é de se não reconhecer legitimidade ao Ministério Público para propor 
ação civil pública em defesa de interesses individuais indisponíveis, quanto menos dos 
individuais disponíveis.  
O texto constitucional é expresso ao admitir como função institucional a tutela de 
interesses difusos e coletivos por meio dessa ação. A instituição dispõe de outros meios 
processuais para fazer valer a defesa dos interesses individuais indisponíveis, mas não a 
ação civil pública.A questão posta não envolve interesses difusos, "que além de 
transindividuais, dizem respeito a titulares dispersos na coletividade". "Difusos são, pois, 
interesses de grupos menos determinados de pessoas, entre as quais inexiste vínculo 
jurídico ou fático muito preciso". (MAZZILLI, Hugo Nigro, A Defesa dos Interesses Difusos 
em Juízo, 4ª Edição, RT, p. 20) 
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Por sua vez, "os interesses coletivos compreendem uma categoria determinada, ou pelo 
menos determinável, de pessoas".  
Já os interesses individuais homogêneos "caracterizam-se pela extensão divisível, ou 
individualmente variável, do dano ou da responsabilidade".  
(MAZZILLI, Hugo Nigro, idem, p. 21). 
Vislumbro na hipótese dos autos a discussão em torno de interesses individuais 
homogêneos, decorrentes de origem comum, e não de interesses coletivos. A 
equiparação de remuneração de aposentados pelo regime da CLT com os seus 
paradigmas estatutários enseja a apreciação da situação individual de cada um dos 
interessados. A decisão prolatada em sede de ação civil pública tem o condão de 
determinar uma prestação jurisdicional uniforme, cujo efeito seja homogeneamente 
alcançado por todos que compõem a categoria, grupo ou classe que os vincula sem a 
particularização de situações individuais. Admitindo como interesse individual indisponível 
o das pessoas beneficiadas pela ação civil pública ora proposta, dado o seu caráter 
alimentar, é de se intimar pessoalmente o representante do Parquet para se pronunciar 
sobre a matéria em razão do interesse envolvido que justifica o acompanhamento do feito, 
com supedâneo no art. 127 da Carta Magna e na própria Lei 7.347/85 (Ação Civil 
Pública). Sua atuação deve ser para o caso como fiscal da lei, custos legis, e não como 
parte.  
Considerar o Ministério Público como parte legítima para propor a ação civil pública na 
defesa de interesses individuais homogêneos é suprimir o direito subjetivo público de 
ação de cada um dos interessados, às vezes até mesmo contra a vontade deles, 
configurando então uma substituição processual indevida.  
A legitimação extraordinária do Parquet para a propositura da ação não deve ser alargada 
a ponto de transformar-se em verdadeiro serviço de assistência judiciária. Incumbência 
que não lhe cabe nem legal nem constitucionalmente. 
A jurisprudência tem se posicionado nesse sentido: 
"Processual Civil. Prevenção. Julgamento antecipado da lide. Prova pericial. Legitimação 
do Ministério Público Federal para propositura de ação civil pública que verse sobre 
direitos individuais. Carência da ação. 
......................................................... 
III - Tratando-se de direitos individuais, não tem o Ministério Público Federal legitimidade 
para propor ação civil pública. 
IV - Carência da ação decretada, por não tratar a ação de direitos difusos ou coletivos. 
V - Recurso improvido".  
(TRF - 3ª Região, AC 03076622/94-SP, Juiz Relator Roberto Haddad). 
"Processo Civil. Ação civil pública. Aumento de mensalidade escolar. Ilegitimidade ativa 
do Ministério Público. O Ministério Público não tem legitimidade para promover ação civil 
pública para impedir a prática de aumento de mensalidade escolar, pois não se trata de 
defender direito difuso nem interesses ou direitos coletivos".  
(STJ - REsp 0047019/94 - MG, Juiz Relator Ministro César Asfor Rocha). 
Por tais razões, nego provimento à apelação para manter a sentença proferida em 
Primeiro Grau em todos os seus fundamentos. 
É o meu voto.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 105.336-CE 
Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: JOSÉ SOLON DE SOUZA FILHO 
Recte. Ad.: JOSÉ SOLON DE SOUZA FILHO 
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Advogado: DR. FRANCISCO VALENTIM DE AMORIM NETO (APDO.) 
 

EMENTA 
Administrativo. Concurso público. Retificação de nota. Impossibilidade de revisão pelo 
Poder Judiciário de questões de prova.  
- Ao Judiciário cabe apenas examinar a ilegalidade ou não no procedimento do concurso 
e não avaliar questões de prova, substituindo a banca examinadora. 
- Apelação e remessa oficial provida. 
- Recurso adesivo improvido. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 105336-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 e à remessa oficial, negando 
provimento ao recurso adesivo, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes 
destes autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 20 de fevereiro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: José Solon de Souza Filho ajuizou ação 
ordinária contra a União Federal, objetivando a nulidade de diversos quesitos da prova do 
concurso para provimento do cargo de Fiscal do Trabalho, requerendo, por conseqüência, 
sejam computados a seu favor os pontos relativos às questões impugnadas. 
Ao final, o MM. Juiz a quo julgou procedente, em parte, o pedido, anulando apenas 
algumas questões impugnadas. Submeteu seu decisum do duplo grau de jurisdição. 
Irresignada, apela a União Federal às fls. 131/141. 
Também inconformado, o autor recorreu adesivamente. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Apela a União Federal, no sentido de 
que não cabe ao Poder Judiciário analisar questões abordadas em concurso público, 
valorando o conteúdo das opções adotadas pela banca examinadora. 
Da análise dos autos, verifica-se que têm fundamento as razões da União Federal. 
De fato, o autor requereu a discussão, por parte do Poder Judiciário, a respeito de critério 
de correção de prova e atribuição de nota. É incabíve ao Poder Judiciário valorar o 
conteúdo das questões formuladas em provas de concurso público. Não cabe a ele 
substituir a comissão examinadora do concurso, avaliando questões de prova. Limita-se a 
atuação deste ao exame de legalidade do procedimento administrativo. 
Neste mesmo sentido, transcrevo trecho de decisão do egrégio Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região, que teve como Relator o MM. Juiz Jirair Meguerian, na AC nº 23117-MG, in 
verbis: 
"EMENTA: Administrativo. Concurso público. Impossibilidade de revisão pelo Judiciário 
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das questões de prova. 
- Ao Judiciário não cabe substituir a banca examinadora na avaliação das questões das 
provas do concurso. Cabe a ele, tão-somente, avaliar se houve ilegalidade ou não no 
procedimento do concurso, o que não é o caso dos autos. 
- Embargos infringentes conhecidos e desprovidos". 
Por outro lado, fundado nos mesmos argumentos esboçados anteriormente, entendo que 
não merece guarida o recurso adesivo do autor, que visava à anulação de outras 
questões referentes a parte do pleito não acolhido pelo MM. Juiz de Primeiro Grau. 
Assim, dou provimento ao apelo e à remessa oficial, negando provimento ao recurso 
adesivo. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 105.732-AL  
Relator: O SR. JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO 
Apelante: JOSÉ GOMES LIMA 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. ROSANE GUIMARÃES DOS ANJOS E OUTRO (APTE.) 
 

EMENTA 
Processual Civil e Tributário. Empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-lei 2.288, de 
23.07.87. Prescrição em 10 anos do direito de pedir a restituição. Arts. 150, 165, I, e 168 
do CTN. Súmula 12 do TRF 5ª região. 
1. Por ser o empréstimo compulsório exação objeto de lançamento por homologação, o 
prazo de 5 anos para a parte demandar a sua restituição (art. 168 do CTN) somente se 
inicia quando a autoridade fiscal examina a sua regularidade (art. 150 do CTN) e, não 
havendo ato formal com tal conteúdo, o lançamento só se aperfeiçoa após um qüinqüênio 
da data do recolhimento do seu valor (art. 150, parágrafo 4º, do CTN), daí a contagem do 
prazo prescricional corresponder a um decênio (AC 99.950 AL, Rel. Juiz Ridalvo Costa, 
DJU 18.10.96, p. 79.504; AC 98.442 AL, Rel. Juiz Castro Meira, DJU 12.07.96, p. 47.983; 
REO 79.438 CE, Rel. Juiz Hugo Machado, DJU 29.09.95, p. 66.260); precedentes do STJ 
(REsp 104.116, Rel. Min. Adhemar Maciel, DJU 09.12.96, p. 49.259; REsp nº 101.815-SP, 
Rel. Min. Pádua Ribeiro, DJU 24.02.97, p. 3.321). 
2. "É inconstitucional o empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-lei nº 2.288/86. 
Legitimidade passiva da União para a causa". (Súmula 12 do TRF 5ª Região). 
3. Apelação provida. Sentença reformada, invertendo-se os ônus sucumbenciais. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento à 
apelação, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 26 de junho de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente, em exercício 
JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO - Relator 
 

RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO: 
1. Trata-se de apelação contra sentença que, reconhecendo a ocorrência da prescrição, 
julgou improcedente ação de repetição de indébito interposta contra a União Federal, 
visando à devolução da importância recolhida a título de empréstimo compulsório 
instituído pelo Decreto-lei 2.288, de 23.07.86. 
2. O apelante requer a reforma da sentença, para o fim de julgar procedente a ação, com 
a inversão da sucumbência, baseando-se no entendimento jurisprudencial que considera 
o empréstimo compulsório como objeto de lançamento por homologação, caso em que o 
prazo extintivo do direito de pleitear a sua restituição será de 5 anos da data da extinção 
do crédito (CTN, art. 168), ocorrendo este na data da homologação, que, no caso, é tácita 
e efetiva após 5 anos contados do pagamento. 
3. Contra-razões apresentadas. 
4. Regularmente processados, subiram os autos a este Tribunal. 
5. Dispensada a revisão, por se tratar de matéria predominantemente de direito (art. 30, 
IX, do Regimento Interno do egrégio TRF da 5ª Região). 
6. É o que havia de relevante para relatar. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO (Relator): 
1. A preliminar de prescrição da ação suscitada pela parte ré não encontra abrigo no 
entendimento jurisprudencial emanado deste egrégio Tribunal, segundo o qual "o 
empréstimo compulsório foi objeto de lançamento por homologação, e, neste caso, o 
prazo extintivo do direito de pleitear a sua restituição, que se opera em cinco anos da data 
da extinção do crédito respectivo (CTN, art. 168), não tem início com o pagamento, mas 
com a homologação", concluindo-se que, "não havendo homologação expressa, 
considera-se esta ocorrida cinco anos depois do fato gerador correspondente. Neste 
caso, a extinção do direito de pedir a restituição das quantias pagas a título de 
empréstimo compulsório opera-se em dez anos, contados a partir daquelas aquisições" 
(AC 99.950 AL, Rel. Juiz Ridalvo Costa, DJU 18.10.96, p. 79.504; AC 98.442 AL, Rel. Juiz 
Castro Meira, DJU 12.07.96, p. 47.983; REO 79.438 CE, Rel. Juiz Hugo Machado, DJU 
29.09.95, p. 66.260). 
2. No mesmo diapasão tem decidido o egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme se 
verifica nos seguintes arestos: 
"Tributário. Repetição de indébito. Empréstimo compulsório sobre veículos. Decreto-lei 
2.288/1986. Prescrição. Prazo. Precedente. 
I - O empréstimo compulsório constitui espécie de tributo sujeito a lançamento por 
homologação. Não tendo havido homologação expressa, a extinção do direito de pleitear 
a restituição só ocorrerá após decorridos 5 anos, contados da ocorrência do fato gerador, 
somados de mais 5 anos, contados da homologação tácita. 
II - Nego provimento ao recurso". (STJ, REsp 104.116, Rel. Min. Adhemar Maciel, DJU 
09.12.96, p. 49.259). 
"Tributário. Empréstimo compulsório sobre combustíveis. Decreto-lei nº 2.288, de 
23.07.86, arts. 10 e 16, parágrafo 1º. Repetição do indébito. Legitimidade ativa. Prova do 
consumo. Restituição pela média por veículo. Decadência/prescrição. Contagem do 
prazo. 
I - O consumidor tem legitimidade ativa para propor ação de repetição de indébito de 
valores pagos a título de empréstimo compulsório sobre combustíveis. Decreto-lei nº 
2.288, de 1986, art. 10, parágrafo único. 
II - A prova de propriedade do veículo é suficiente para conferir ao seu titular legitimidade 
para propor ação de restituição de indébito relativo ao empréstimo compulsório sobre 
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combustíveis, bem como para que possa pleitear a devolução das quantias reclamadas 
pela média, a que se refere o parágrafo 1º do art. 16 do Decreto-lei nº 2.288, de 1986. 
Precedentes do STJ. 
III - Admitida a devolução pelas médias, há de se considerar, para fins de cálculo das 
quantias a serem restituídas, os valores e meses fixados nas sucessivas instruções 
normativas da Secretaria da Receita Federal, fixando os critérios de resgate da exação. 
IV - O tributo, ao qual se denominou empréstimo compulsório, está sujeito a lançamento 
por homologação, não se podendo falar antes desta em crédito tributário e pagamento 
que o extingue. Não tendo ocorrido homologação expressa, a extinção do direito de 
pleitear a restituição só ocorrerá após o transcurso do prazo de cinco anos, contados da 
ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco anos, contados daquela data em que 
se deu a homologação tácita, isto é, em 1996, quanto aos fatos impositivos mais remotos. 
V - Ofensa aos arts. 267, IV e VI, 333, I, e 396 do CPC, aos arts. 964 e 965 do CC e aos 
arts. 165, 166 e 168, I, CTN não caracterizada. Dissídio pretoriano superado. Aplicação 
da Súmula nº 83 - STJ. 
VI - O índice do IPC de janeiro de 1989, para fins de atualização monetária, foi fixado em 
42,72% pela Corte Especial, ao julgar o REsp 43.055-0 SP. Ressalva de ponto de vista 
sobre a matéria. 
VII - Recurso especial conhecido e provido, em parte". (REsp nº 101.815-SP, Rel. Min. 
Pádua Ribeiro, DJU 24.02.97, p. 3.321). 
3. Diante dessa judiciosa diretriz pretoriana, é de se rejeitar a preliminar de prescrição da 
ação. 
4. No mérito, assiste razão à parte autora, ante os não raros julgados deste egrégio 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que culminaram na edição de sua Súmula 12, 
enunciando que "é inconstitucional o empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-lei 
nº 2.288/86". 
5. Pelo exposto, dou provimento à apelação, para reformar a sentença e julgar procedente 
a ação, invertendo-se os ônus sucumbenciais. 
6. É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 106.690-AL 
Relator: O SR. JUIZ ROGÉRIO FIALHO MOREIRA  
Apelante: LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. JORGE MEDEIROS E OUTROS (APTE.) E  
ELMA CARDOSO OLIVEIRA E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Contribuição previdenciária. Incidência sobre o valor da cana "na esteira", sobre os 
valores pagos a fornecedores de cana atinentes ao teor de sacarose e subsídios e sobre 
gêneros alimentícios e madeira adquiridos de produtores rurais. 
Para o cálculo da contribuição previdenciária prevista no Dec. nº 83.081/79, deve ser 
levado em consideração o preço da cana, consubstanciado no valor do produto no 
campo, sem o acréscimo do valor referente ao frete. 
A contribuição deve ser calculada também com base nos valores pagos a título de teor de 
sacarose e subsídios. 
O adquirente de produtos rurais está sub-rogado nas obrigações previdenciárias do 
produtor rural. 
A atualização dos valores exigidos foi feita com base na variação da UFIR. 
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Apelação parcialmente provida. 
 

ACÓRDÃO  
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, 
que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 19 de junho de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Presidente 
JUIZ ROGÉRIO FIALHO MOREIRA - Relator  
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ROGÉRIO FIALHO MOREIRA: Laginha Agro Industrial S/A opôs 
embargos à execução fiscal que lhe é movida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - 
INSS, visando à improcedência da referida execução, no sentido de serem consideradas 
indevidas as contribuições exigidas pelo ente previdenciário. 
Aduziu, em síntese, que a ilegitimidade dos supostos créditos estaria materializada nas 
seguintes questões: a) a base de cálculo da primeira contribuição realçada seria o valor 
da cana-de-açúcar no campo (sem incluir o transporte); b) quanto à segunda contribuição 
mencionada, a base de cálculo seria o valor da compra, não podendo ser incluídos os 
valores pagos a título de subsídios e ágios de sacarose; c) quanto à contribuição sobre 
gêneros alimentícios e madeiras adquiridos pela empresa, a embargante teria feito as 
aquisições para consumo, de modo que não haveria que se falar em sub-rogação nas 
obrigações do segurado especial. Outrossim, destacou a utilização indevida da TR como 
fator de correção monetária. 
O MM. Juiz Federal julgou improcedentes os embargos por entender que as bases de 
cálculo das contribuições exigidas pelo INSS seriam o valor da cana "na esteira" e o valor 
da cana acrescido dos complementos ("teor de sacarose e do subsídio de equalização 
dos custos"). Ademais, entendeu que o adquirente de produtos rurais seria responsável 
pelas contribuições previdenciárias devidas pelos segurados especiais. Por fim, observou 
que teria sido utilizada a UFIR como indexador e não a TR. 
Irresignada, recorreu a embargante, ratificando os termos da peça vestibular. 
Sem resposta ao recurso, subiram os autos a este eg. Tribunal, vindo-me conclusos por 
distribuição. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ROGÉRIO FIALHO MOREIRA (Relator): Trata-se de apelação cível da 
decisão do Juízo de Primeiro Grau que negou provimento aos embargos, no sentido de 
entender exigíveis as contribuições previdenciárias enumeradas na exordial, quais sejam: 
"a) diferença referente à contribuição de 2% sobre o valor da cana própria industrializada 
pela empresa; 
b) contribuição de 2,5% sobre os valores pagos ou creditados a fornecedores de cana 
referentes ao teor de sacarose e subsídios; 
c) contribuição de 2,5% sobre os gêneros alimentícios e madeiras adquiridos pela 
embargante". (Fls. 02/03). 
No que concerne à primeira exigência fiscal, materializada na contribuição de 2% sobre o 
valor da cana-de-açúcar para custeio da previdência social do trabalhador rural, é de se 
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destacar o que determina o Dec. 83.801/79: 
"Art. 77. Para a arrecadação das contribuições dos itens I e II do art. 76, compreendendo 
o seu desconto ou cobrança e o seu recolhimento, o cálculo deve ser feito: I. pelo 
adquirente, com base no valor da compra; 
II. pelo consignatário e pelo produtor que vender os seus produtos no varejo, diretamente 
ao consumidor, com base no valor da venda; 
III. pela cooperativa, com base no valor creditado ou pago aos associados pelo 
recebimento dos seus produtos, observados na fixação desse valor os preços correntes 
de venda pelo produtor; 
IV. pelo produtor, quando ele próprio industrializa os seus produtos, com base nos preços 
correntes de mercado; 
V. pelo produtor que exporta os seus produtos, com base no preço da venda". 
O caso em análise se enquadra no inciso IV retro- indicado, que determina que o cálculo 
da contribuição terá como base os preços correntes de mercado. 
O entendimento que me parece mais coerente é no sentido de que o frete não pode ser 
incluído para fins de cálculo da contribuição sub examen, porquanto o valor comercial do 
produto rural não se confunde com as despesas de transporte. Não há uma vinculação 
entre o produto e o frete, e a contribuição previdenciária tem por parâmetro apenas o 
produto individualmente considerado, com os seus elementos integrantes. O frete não é 
um desses elementos. Os custos com o transporte correspondem a uma segunda etapa 
do processo econômico. 
A eg. Segunda Turma deste Tribunal Regional Federal assim decidiu: 
"EMENTA: Tributário. Contribuição para o Funrural. 
Adquirente de cana de açúcar responsável por substituição do produtor rural.  
Não inclusão do frete na base de cálculo da contribuição. 
Apelo provido". 
(AC nº 507423-PE, jul. em 16.10.90, Rel. Juiz Lázaro Guimarães). 
Assim, nesse ponto, merece provimento a apelação da empresa embargante. 
No que tange à segunda contribuição discutida, referente à incidência sobre o valor do 
teor de sacarose e dos subsídios, entendo que tais parcelas integram o valor comercial da 
cana-de-açúcar, visto como não seria coerente separar o produto (cana) dos seus 
elementos componentes (sacarose). Outrossim, o teor de sacarose vai refletir diretamente 
no preço comercial fixado para o produto, complementando-o. 
A jurisprudência deste eg. Tribunal Regional Federal nesse sentido também se 
posicionou, através de sua Primeira Turma: 
"EMENTA: Contribuição previdenciária. Incidência sobre valores pagos pelas usinas aos 
fornecedores de cana. Exigência do IAPAS. 
A contribuição deve ser calculada também sobre os valores pagos pelas usinas aos 
fornecedores de cana, a título de bonificação pelo teor de sacarose e participação nos 
reajustes de preços dos estoques de açúcar e álcool. 
Referidas parcelas devem ser consideradas como integrantes do valor comercial do 
produto agrícola". 
(AC nº 505643-AL, jul. em 02.04.92, Rel. Juiz Manoel Erhardt - substituto). 
Por fim, quanto à terceira contribuição em cotejo, concernente à sub-rogação nas 
obrigações do segurado especial pelo adquirente de produtos rurais (no caso, produtos 
alimentícios e madeiras), é de se realçar que tal sub-rogação se dá em razão dos 
produtos terem sido adquiridos de produtores rurais, sem que esses vendedores tivessem 
efetuado o recolhimento devido, pelo que o adquirente tornou-se o responsável por tal 
recolhimento, a título de sub-rogação. 
Não foi produzida qualquer prova acerca da fonte e da natureza dos produtos. 
A eg. Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região já decidiu: 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

"EMENTA: Execução fiscal. Embargos à execução. Contribuição previdenciária incidente 
sobre comercialização de produtos rurais. LC nº 11/74. 
Para o recolhimento da contribuição do programa de assistência ao trabalhador rural, está 
o adquirente do produto sub-rogado em todas as obrigações do produtor (art. 15 da LC 
11/74). 
Pretensão que se ressente de fundamento quando requerida a aplicação retroativa da Lei 
nº 8.212/91. 
Apelação improvida". 
(AC nº 582288-PE, jul. em 25.04.96, Rel. Juiz Castro Meira). 
In fine, é de se sublinhar que foi utilizada como índice de atualização a UFIR e não a TR 
(documento de fls. 20/21), como bem observou o MM. Juiz a quo.  
Por essas razões, dou parcial provimento à apelação, para julgar procedentes em parte 
os embargos, excluindo da execução a parcela relativa à incidência da contribuição 
também sobre o valor do frete relativo ao transporte da cana-de-açúcar. Honorários 
reciprocamente compensados. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 106.701-PB  
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA-UFPB 
Apelados: CELEIDE QUEIROZ E FARIAS E OUTRO 
Advogados: DRS. PAULO MANUEL MOREIRA SOUTO E OUTROS (APTE.) E  
LEIDSON MEIRA E FARIAS (APDOS.) 
 

EMENTA 
Trabalhista. Cabimento de condenação em honorários advocatícios. Elevação da verba 
de 5% para 20% do valor da condenação.  
1. Desconsiderada a alegação da UFPB de que tenha restado a ação sem objeto por não 
ter anexado prova correspondente. 
2. O ressarcimento da parte vencedora com relação aos gastos efetuados com a 
contratação de advogado é um dos componentes da verba sucumbencial, conforme 
estipula o art. 20 do CPC. Elevação dessa verba de 5 para 20%, ao se considerarem o 
tempo e o trabalho exigidos do patrono para a defesa da causa. 
3. Matéria referente à progressão devida em razão do tempo de exercício do cargo 
prejudicada, em virtude de haver decisão transitada em julgado a esse respeito.  
4. Apelação da UFPB improvida. Apelação dos promoventes parcialmente provida 
(apenas para elevar o percentual da condenação em honorários advocatícios).  
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação da UFPB e dar parcial provimento à apelação 
dos promoventes, nos termos do relatório, do voto do Juiz Relator e das notas 
taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 10 de junho de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de ação trabalhista remanescente proposta 
por dois funcionários da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Foram os reclamantes 
contratados como Auxiliares de Ensino e alegam na exordial que, com o advento da Lei nº 
1.820/80, tinham o direito de ser enquadrados na qualidade de Professor Assistente 4, de 
acordo com o art. 26, parágrafo único, da mencionada lei, o que não fora respeitado pela 
autarquia ré. Um dos promoventes requer também a progressão horizontal prevista no art. 
13, II, do Decreto nº 85.487/80, por ter obtido o requisito necessário - o grau de Mestre.  
Ao contestar, alegou a ré, preliminarmente, a prescrição do fundo de direito dos 
requerentes e que a reclamante, que pretende ascensão funcional em função da 
obtenção do grau de Mestre, não apresentou o diploma correspondente, e que estava 
sendo apurada administrativamente a ocorrência de plágio em sua tese de Mestrado. No 
mérito, explana que os reclamantes não têm direito ao enquadramento pretendido porque 
este, segundo o art. 25 do Decreto 85.487/80, restringe-se aos Professores Titular, 
Adjunto e Assistente, não se aplicando, destarte, aos Auxiliares de Ensino.  
Sentenciou o douto Julgador monocrático, acolhendo a preliminar de prescrição do direito.  
Apelaram os promoventes e esta Corte deu parcial provimento à apelação, mantendo a 
sentença no que esta entendeu prescrito o direito ao enquadramento pretendido por 
ambos os requerentes na qualidade de Professor Assistente 4. O recurso foi provido 
apenas para afastar a prescrição no que se refere ao pedido de um dos promoventes à 
progressão fundada no título de Mestre. 
Retornando os autos à Primeira Instância, a nova sentença julgou procedente o pedido de 
progressão com base na obtenção do grau de Mestre, mas julgou indevido o pleiteado 
pagamento das diferenças em dobro. Condenou a UFPB ao pagamento de verbas 
honorárias no percentual de 5% do valor da condenação. 
Recorrem a autarquia e os promoventes, estes adesivamente. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A apelação da autarquia explana que 
concedeu administrativamente o enquadramento pretendido pela recorrida em 1º.01.87, 
tendo a ação perdido o seu objeto. Insurge-se ainda contra a condenação em honorários 
advocatícios. Pede, alfim, para que seja dado provimento ao recurso para julgar 
improcedente a reclamação e condenar a recorrida nas verbas sucumbenciais. 
Rejeito a alegação da autarquia de que tenha a ação restado sem objeto, pois não foi 
anexada nenhuma prova de que tenha sido atendido o pleito de progressão com base no 
título de Mestre da promovente.  
Também sem consistência a alegação de não ser devida a condenação em honorários. O 
art. 20 do CPC assim determina: 
"Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 
antecipou com honorários advocatícios. Essa verba honorária será devida, também, nos 
casos em que o advogado funcionar em causa própria". 
Destarte, deve a parte ser ressarcida pelos gastos com a necessária contratação desse 
profissional que, segundo a Constituição, é indispensável à administração da justiça. 
Passo a analisar o recurso adesivo dos promoventes. Esclareço, inicialmente, que o 
pedido referente ao reclamante Paulo Romão Ferreira foi definitivamente julgado por 
ocasião da primeira apelação, quando entendeu esta Corte estar prescrito o direito à 
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progressão baseada no tempo de exercício do cargo para ambos os requerentes. Nesse 
julgamento também entendeu esta Corte que a outra promovente, a Sra. Celeide Queiroz 
e Farias, apesar de ter prescrito o direito à progressão por tempo de exercício do cargo, 
ainda teria direito à progressão por obtenção do título de Mestre. Esta foi a matéria 
devolvida à apreciação do Magistrado monocrático. Em havendo transitado em julgado 
esta decisão, está, portanto, prejudicada a matéria correspondente à progressão por 
tempo de exercício do cargo, motivo pelo qual deixo de apreciar os pedidos recursais que 
envolvem esse tema. 
Quanto à verba honorária, acolho o pedido de elevação do percentual sobre a 
condenação. Considerando o trabalho e o tempo exigido do patrono da causa, elevo este 
percentual para 20%.  
Ante o exposto, nego provimento à apelação da UFPB e dou parcial provimento à 
apelação adesiva dos promoventes, para elevar o percentual dos honorários advocatícios 
de 5 para 20% sobre o valor da condenação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 106.862-CE 
Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelada: ANA GONÇALVES DE OLIVEIRA 
Advogados: DRS. JEFFERSON DE VASCONCELOS SILVA E OUTROS (APTE.) E  
MARIA APARECIDA FEITOSA CÂNDIDO E OUTRO (APDA.) 
 

EMENTA 
Processo Civil e Previdenciário. Valor não recebido em vida pelo segurado. Habilitação. 
Desnecessidade de inventário ou partilha. Art. 112 da Lei 8.213/91. 
- Há necessidade de habilitação prévia para o pagamento de valores não recebidos em 
vida pelo segurado. 
- Conforme dispõe o art. 112 da Lei 8.213/91, não há necessidade de inventário ou 
arrolamento. 
- Apelação do INSS parcialmente provida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 106862-CE em que são 
partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, à unanimidade, dar parcial provimento à apelação do INSS para, reformando a 
r. sentença, extinguir o processo sem julgamento do mérito, nos termos do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 13 de março de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Ana Gonçalves de Oliveira, qualificada nos 
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autos, filha da trabalhadora rural Emília Gonçalves, falecida em 27.05.93, ajuizou ação 
ordinária contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pleiteando as diferenças 
entre o valor do benefício que sua mãe recebia e o valor de 1 salário mínimo, entre 
outubro de 1988 e março de 1991, de acordo com o art. 201, parágrafo 5º, da 
Constituição Federal. 
O MM. Juiz a quo julgou o pedido parcialmente procedente. 
Inconformado, apela o INSS às fls. 37/41. 
Subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por distribuição. 
Peço inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Cuida-se de apelação em que o INSS 
alega: que a autora não está devidamente habilitada para percepção das diferenças 
pecuniárias relativas ao benefício que sua mãe, falecida, recebia, não cabendo a 
habilitação segundo o art. 1.060, I, do Código de Processo Civil, pelo que requer a 
nulidade da r. sentença, com a remessa do feito às vias ordinárias para a instauração de 
processo de inventário ou arrolamento; e que é indevida a condenação referente ao 
abono anual para o período anterior à Lei 8.114/90. 
O douto Juiz de Primeiro Grau, ao prolatar a sentença, declarou a autora habilitada a 
receber as diferenças relativas ao benefício do de cujus, com fundamento no art. 1.060 do 
CPC. 
Entretanto, este dispositivo refere-se à sucessão das partes durante o processo, isto é, de 
óbito superveniente, não sendo aplicável, portanto, ao caso em exame, em que o 
processo iniciou-se posteriormente ao passamento do segurado (27.05.93). 
Dispõe da seguinte forma o art. 112 da Lei 8.213/91: 
"Art. 112. O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos dependentes 
habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei 
civil, independentemente de inventário ou arrolamento". 
Logo, a lei prevê a necessidade de habilitação prévia para o pagamento de valores não 
recebidos em vida pelo segurado. Tal previsão visa a assegurar que os herdeiros 
legítimos sejam os beneficiários do resgate dos valores devidos.  
Descabe, contudo, a remessa do feito às vias ordinárias para a instauração de processo 
de inventário ou arrolamento uma vez que, conforme o artigo supra, estes não se fazem 
necessários. 
Diante do exposto, dou parcial provimento ao apelo do INSS para, reformando a r. 
sentença, extinguir o processo sem julgamento do mérito. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 106.958-PB 
Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: JOSÉ COSTA NETO 
Apelada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS- EBCT 
Advogados: DRS. LUIZ DE MORAIS FRAGOSO (APTE.) E  
MARCOS AUGUSTO LYRA FERREIRA CAJU E OUTROS (APDA.) 
 

EMENTA 
Constitucional. Trabalhista. Demissão. Falta grave. Improbidade. Processo administrativo 
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que assegurou oportunidade de defesa ao empregado. 
- Verifica-se nos autos que houve processo administrativo, como comprova a 
documentação às folhas 5/247, durante o qual foi dada oportunidade para a manifestação 
do ora recorrente, como, por exemplo, quando dos termos de depoimento às fls. 70/71 e 
87/89, além de levantamento de farta documentação. 
- Apelação improvida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 106958-PB 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, 13 de março de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: José Costa Neto ajuizou reclamação trabalhista 
contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT objetivando sua 
reintegração e percepção de salários e demais vantagens monetariamente corrigidas a 
partir de 09.12.85, quando teve seu contrato de trabalho rescindido com base em 
improbidade, na forma 
do art. 482, "a", da CLT. 
O MM. Juiz de Primeiro Grau julgou o pedido improcedente. 
Sem contra-razões, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por distribuição. 
Peço inclusão na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Faz-se necessário esclarecer, 
primeiramente, que a presente ação foi ajuizada antes da Carta de 1988. Por esta razão, 
conforme dispunha a Constituição de 1967, é da competência residual da Justiça Federal 
a matéria ora analisada.  
Cuida-se de recurso ordinário em que o recorrente alega que houve cerceamento de 
defesa, uma vez que afirma que inexistiu processo que lhe tenha assegurado ampla 
defesa e o contraditório. 
O recorrente era empregado da EBCT, filiado ao Regime do Regulamento do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, conforme atesta documento nº 04, às fls. 45 do 
1º volume dos autos. Não tinha, portanto, direito à estabilidade prevista pela CLT. 
Admitido na EBCT no emprego de auxiliar de serviços gerais, em 08.12.75, teve seu 
contrato de trabalho rescindido por justa causa, em razão de improbidade, em 09.12.85. 
Entretanto, verifica-se nos autos que houve processo administrativo, como comprova a 
documentação às folhas 5/247, durante o qual foi dada oportunidade para a manifestação 
do ora recorrente, como, por exemplo, quando dos termos de depoimento às fls. 70/71 e 
87/89, além de levantamento de farta documentação. 
Logo, por entender que foi assegurada oportunidade de defesa ao recorrente, nego 
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provimento ao presente recurso. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 106.973-PB  
Relator: O SR. JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO 
Apelante: IBAMA 
Apelados: RAIMUNDO DE AMORIM E OUTROS 
Advogados: DRS. FRANKLIN FURTADO DE ALMEIDA E OUTROS (APTE.) E 
JOÃO BATISTA COSTA DE ARAÚJO E OUTRO (APDOS.) 
 

EMENTA 
Administrativo. Constitucional. Reajuste de vencimentos. Isonomia. 
1. Tendo em vista a decisão proferida pelo egrégio STF no julgamento do RMS 22.307-
DF, resta assegurado aos servidores públicos federais civis o direito ao reajuste de 
28,86% concedido aos militares pelas Leis 8.622/93 e 8.627/93. 
2. Apelação improvida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à 
apelação, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 26 de junho de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente, em exercício 
JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO: 
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pelos 
autores no sentido de assegurar-lhes o direito ao reajuste de seus vencimentos no 
percentual de 28,86%, em função da isonomia com os servidores militares. 
2. Regularmente processado o recurso, subiram os autos a este Tribunal. 
3. Dispensada a revisão por se tratar de matéria predominantemente de direito (art. 30, 
IX, do Regimento Interno do egrégio TRF da 5ª Região). 
4. É o que havia de relevante a relatar. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO (Relator): 
1. Este Tribunal já havia firmado entendimento de que os servidores civis não têm direito 
ao reajustamento de vencimentos - concedido pelas Leis 8.622 e 8.627/93 - por isonomia 
com os servidores militares. 
2. No entanto, o colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RMS 22.307-DF, 
reconheceu o direito dos servidores públicos civis da União ao referido reajuste, nos 
termos do voto proferido pelo ilustre Ministro Marco Aurélio, que ora transcrevo: 
"Entre as garantias constitucionais figura, em relação aos servidores, a revisão geral da 
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remuneração dos servidores públicos, que 'sem distinção entre servidores públicos civis e 
militares, far-se-á sempre na mesma data' - inciso X do artigo 37 da Constituição Federal. 
Considerada a abrangência das Leis nºs 8.622, de 19 de janeiro de 1993, e 8.627, de 19 
de fevereiro de 1993, o Legislativo, o Tribunal de Contas da União, o Judiciário Federal e 
o Ministério Público observaram, relativamente aos respectivos servidores, o índice de 
28,86%. Teve-se como auto-aplicável, na espécie, a norma insculpida no referido inciso 
X, no que inegavelmente o é, ao contemplar o fator temporal (data-base) e a 
obrigatoriedade da revisão geral em tal oportunidade. Quanto ao primeiro enfoque, 
decorre ele do fato de a Carta conter referência à mesma data, contemplando 
implicitamente o fator ano. Aliás, o artigo 1º da Lei nº 7.706, de 21 de dezembro de 1988, 
fixa o mês de janeiro como data-base dos servidores públicos federais: 
'Art. 1º. A partir de 1989, o mês de janeiro será considerado data-base das revisões dos 
vencimentos, salários, soldos e proventos dos servidores, civis e militares, da 
Administração Federal direta, das autarquias, dos extintos Territórios Federais e das 
fundações públicas'. 
Relativamente ao segundo, a doutrina, a jurisprudência e até mesmo o vernáculo indicam 
como revisão o ato pelo qual formaliza-se a reposição do poder aquisitivo dos 
vencimentos, por sinal expressamente referido na Carta de 1988 - inciso IV, do artigo 7º - 
patente assim a homenagem não ao valor nominal, mas sim ao real do que satisfeito 
como contraprestação do serviço prestado. Esta é a premissa consagradora do princípio 
da irredutibilidade dos vencimentos, sob pena de relegar-se à inocuidade a garantia 
constitucional, no que voltada à proteção do servidor e não da Administração Pública. 
Eis que as razões que levaram este Tribunal, na 8ª Sessão Administrativa, realizada em 
29 de abril de 1993, a assentar o direito à revisão de vencimentos com base naquele 
percentual: 
'Examinando o processo nº 19.426-3 e considerando: 
a) a inviabilidade de cogitar-se de aumento da remuneração dos servidores públicos sem 
que seja reposto o poder aquisitivo dos vencimentos; 
b) a abrangência das Leis nºs 8.622, de 19 de janeiro de 1993, e 8.627, de 19 de fevereiro 
de 1993, que beneficiaram a todos os servidores militares; 
c) a auto-aplicabilidade e, portanto, imperatividade, com eficácia imediata, da norma 
constitucional asseguradora da revisão geral da remuneração de civis e militares na 
mesma data, sem distinção de índice - inciso x do artigo 37 - respeitado inclusive o 
princípio da isonomia; 
d) o fato do soldo mais alto haver sido reajustado em 28,86%, além do reajuste previsto 
no artigo 1º da Lei nº 8.622/93; 
e) a uniformidade de tratamento que deve haver quando em jogo a revisão remuneratória, 
a implicar reposição, ainda que parcial, do poder aquisitivo dos vencimentos; 
f) a circunstância de os servidores da Câmara dos Deputados haverem sido 
contemplados com o percentual de 28,86% - Ato da Mesa nº 60, de 20 de janeiro de 
1993; finalmente, a premissa segundo a qual ocorreu real revisão remuneratória, 
RESOLVEU, por maioria de votos, determinar a observância do acréscimo percentual de 
28,86%, a partir de 1º de janeiro de 1993, às remunerações dos respectivos servidores 
(inclusive aposentados e pensionistas). Os Ministros Ilmar Galvão, Néri da Silveira, 
Moreira Alves e Sydney Sanches (Presidente) votaram pela remessa de Projeto de Lei ao 
Congresso Nacional, para o reajuste pretendido (...)' (folhas 47 e 48). 
Constata-se, portanto, que, na espécie, entendeu-se como apropriada a conjugação das 
Leis nºs 8.622/93, 8.627/93 e da Carta Política da República, no que esta assegura a 
revisão geral. Caminhou-se - é certo, por maioria de votos, formando na corrente 
majoritária os Ministros Octavio Gallotti, Paulo Brossard, Sepúlveda Pertence, Celso de 
Mello, Carlos Velloso, eu mesmo e Francisco Rezek e na minoritária os Ministros Ilmar 
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Galvão, Moreira Alves, Néri da Silveira e Sydney Sanches - para a conclusão de ser 
dispensável, na hipótese, lei específica considerados cada um dos Poderes, mesmo 
porque, em se tratando de revisão geral, não seria pertinente tal legislação, sob pena de 
colocar-se em risco a almejada isonomia. A iniciativa exclusiva do Chefe do Poder 
Executivo está ligada a instituto diverso do representado pela revisão, ou seja, a aumento, 
sempre a depender de decisão a ser tomada no campo discricionário, presentes os 
critérios de conveniência e oportunidade. A revisão não é procedimento a depender de 
penada única, mas sim garantia constitucional assegurada na Carta de 1988 aos 
servidores, visando, acima de tudo, a manter a equação inicial relativamente à 
comutatividade do ajuste - artigo 13 da Lei nº 8.112/90, onde despontam direitos e 
obrigações recíprocos. Sendo o Direito uma ciência, institutos, expressões e vocábulos 
têm sentido próprio e somente ao leigo é possível confundi-los. Aumento e revisão de 
vencimentos são coisas distintas. O próprio Superior Tribunal de Justiça também assim 
decidiu (folha 49). 
Senhor Presidente, sob pena de caminhar-se para verdadeiro paradoxo, fulminando-se 
princípio tão caro às sociedades que se dizem democráticas, como é o da isonomia, não 
vejo como adotar óptica diversa em relação ao pessoal civil do Executivo Federal, já que 
o militar foi contemplado. As premissas assentadas por esta Corte quando da deliberação 
administrativa continuam de pé e mostram-se adequadas no caso vertente. Houve revisão 
geral de vencimentos, deixando-se de fora os servidores civis. Apanhada esta deficiência 
e em face da auto-aplicabilidade do preceito constitucional, Legislativo, inclusive Tribunal 
de Contas da União, Judiciário e Ministério Público, cujos servidores integram o próprio 
Executivo, determinaram a inclusão do reajuste nas folhas de pagamento, tendo como 
data-base janeiro de 1993. Nisso, deram fidedigna observância ao preceito constitucional 
que prevê a revisão a ser feita na mesma data e sem distinção entre civis e militares. 
Assim, o ato atacado exsurge contrário à ordem jurídico-constitucional em vigor, valendo 
notar que de duas uma: ou Legislativo, Tribunal de Contas da União, Judiciário e 
Ministério Público agiram em homenagem à Carta da República, e então procede a 
irresignação dos recorrentes, ou a vulneraram. Pelas razões acima lançadas, excluo esta 
última conclusão". (Fonte: Informativo do STF; nº 61; encartado ao Diário da Justiça de 05 
de março de 1997).  
3. Curvo-me, pois, à orientação emanada da Corte Maior e nego provimento à apelação, 
reconhecendo o direito dos autores, servidores públicos civis, ao reajuste de 28,86% 
concedido aos militares, com efeitos a partir de fevereiro de 1993. 
4. É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 107.487-CE 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: UNIÃO FEDERAL  
Apelada: GLEISE DOMINGOS MAIA DA SILVA 
Recte. Ad.: GLEISE DOMINGOS MAIA DA SILVA 
Advogada: DRA. ALESSANDRA SILVA ROCHA (APDA.) 
 

EMENTA 
Administrativo e Processual Civil. Ação que visa a anulação de quesitos das provas de 
concurso público. Inviabilidade do controle dos critérios da banca examinadora. 
Verificação da obediência às regras do edital e às matérias do programa. Apelo provido. 
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ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 
a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 29 de abril de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente e Relator  
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a apelante ante sentença que 
anulou quesitos nas provas de Direito Constitucional e Direito do Trabalho, Português e 
Direito Comercial e atribuiu os respectivos pontos à autora. Alega, em resumo, nulidade 
decorrente da não integração à lide dos candidatos aprovados e ante omissão às 
questões suscitadas na contestação, e, no mérito, a inviabilidade da revisão dos critérios 
técnicos empregados pela comissão examinadora. 
Contra-razões pela confirmação do decisório. 
Dispensei revisão, por se tratar de matéria predominantemente de direito.  
É o relatório.  
Peço dia para julgamento.  
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): No caso sob exame, a candidata 
postula a anulação de quesitos de concurso público, o que influirá sobre os demais 
concorrentes, mas não de modo uniforme, porque uns poderão ter respondido de acordo 
com os critérios da comissão e outros não, e todos teriam aqueles pontos. Não incide a 
regra do art. 47 e seu parágrafo único do CPC.  
A sentença apreciou os fatos e o direito sobre as quais houve controvérsia (questões), à 
base de parecer técnico. 
Rejeito as preliminares levantadas pela apelante. 
Quanto ao mérito, não vislumbro qualquer ilegalidade na formulação dos quesitos, todos 
eles adequados ao programa do concurso.  
No quesito 2, o Juiz adentrou na apuração técnica das respostas, o que não tem a ver 
com o controle de legalidade.  
Nos quesitos 16 e 17 , as perguntas sobre a composição das Assembléias Legislativas e 
Câmaras Municipais é de Direito Constitucional, incluído no programa. Diz respeito à 
Administração Pública, tema específico constante do edital. 
Nos quesitos 88 e 89 também não houve violação do programa, porque tratam de matéria 
de Direito do Trabalho. 
No quesito 52, o MM. Juiz Federal adentrou na apreciação do mérito da resposta, também 
se afastando do controle de legalidade, tanto como nos demais que foram anulados. 
Por essas razões, dou provimento ao apelo, para julgar improcedente a demanda, com 
inversão do ônus de sucumbência.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 108.190-CE 
Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
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Apelada: EXPRESSO AÇAILÂNDIA LTDA. 
Advogados: DRS. CRISTÓVÃO CAPOTE DE PAULA FILHO E OUTRO (APDA.) 
 

EMENTA 
Administrativo. Ação Cautelar. Serviço público de transporte rodoviário interestadual de 
passageiros. Ausência de licitação. Interesse social. Prestação factual do serviço por 
particular. 
- Em face do interesse social do transporte coletivo, resguarda-se a prestação factual do 
serviço público por particular, ainda que sem licitação, até que a Administração promova o 
procedimento seletivo. 
- Apelação improvida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 108190-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, 20 de março de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Trata-se de ação cautelar inominada, com 
pedido de liminar, em que a parte promovente pleiteia tutela judicial que lhe assegure a 
continuidade da prestação de fato de serviço de transporte rodoviário no percurso 
Juazeiro do Norte -CE/Aracaju - SE e seus seccionamentos, alegando que está no seu 
exercício desde o ano de 1993 e que o seu prosseguimento estaria sendo obstado por 
autoridade do Ministério dos Transportes. 
Alega que a súbita proibição dessa sua atividade impacta o seu direito de continuar a 
exercê-la, tal como vinha fazendo, até que a linha seja submetida a licitação pública, 
como é exigência constitucional, passando então a ser operada pela empresa que se 
sagrar vencedora do certame. 
O MM. Juiz a quo julgou o pedido procedente. 
Após contra-razões, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por distribuição. 
Peço inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Trata-se de ação cautelar inominada, 
com pedido de liminar, em que a parte promovente pleiteia tutela judicial que lhe assegure 
a continuidade da prestação de fato de serviço de transporte rodoviário no percurso 
Juazeiro do Norte - CE/Aracaju - SE e seus seccionamentos, alegando que está no seu 
exercício desde o ano de 1993 e que o seu prosseguimento estaria sendo obstado por 
autoridade do Ministério dos Transportes. 
Os serviços da ora apelada são realizados desde 1993, sem qualquer interrupção ou 
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ameaça, com observância tácita do Poder Público. 
Compulsando os autos, evidencia-se, através de documento subscrito por diversas 
autoridades municipais da localidade do citado percurso, que a empresa vem prestando 
esse serviço de maneira satisfatória, sendo sua continuidade um interesse dessas 
municipalidades. 
Sendo o serviço de transporte coletivo um serviço essencial, não pode simplesmente 
parar, ser interrompido ao talante da União, só porque não houve licitação para sua 
execução, até mesmo por não constituir o procedimento licitatório um fim em si mesmo, 
mas se apresenta como um meio de a Administração Pública selecionar a proposta mais 
vantajosa para o contrato de seu interesse, isto é, o melhor serviço, ao menor custo, e 
sob a égide da maior vantagem para o Estado. 
Assim, procedeu acertadamente o Julgador monocrático, deferindo a proteção da tutela 
jurisdicional para lhe resguardar a prestação factual de serviço de inegável interesse 
público, até que a Administração se disponha a prestá-lo diretamente ou promova a sua 
licitação, atribuindo-o a particular delegado, não reconhecendo, porém, qualquer direito de 
ulterior procedimento licitatório. 
Tecida essa consideração, não vejo por que reprovar a sentença de Primeiro Grau. 
Diante do exposto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 108.216-CE 
Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelada: MARIA OCESINA ALVES DE SOUSA 
Advogados: DRS. ALEXANDRE MEIRELES MARQUES E OUTROS (APTE.) E  
CRISTIANE MACHADO XIMENES E OUTRO (APDA.) 
 

EMENTA 
Previdenciário. Atividade rural. Comprovação. Lei 8.213/91. 
- Tem-se como apta a comprovar o exercício de atividade rural, para fins previdenciários, 
a declaração de sindicato homologada pelo Representante do Ministério Público, nos 
termos do art. 106 da Lei 8.213/91. 
- Apelação improvida. Sentença mantida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 108216-CE, em que são 
partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, à unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos no relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 13 de março de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Maria Ocesina Alves de Sousa, identificada nos 
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autos, ajuizou ação ordinária contra o INSS, a fim de que lhe fosse concedida, na 
qualidade de trabalhadora rural, aposentadoria rural especial por idade, assim como o 
pagamento das parcelas atrasadas acrescidas de juros e correção monetária, à 
consideração de que a norma estabelecida no art. 202, I, da Constituição Federal, é auto-
aplicável. 
O MM. Juiz a quo julgou o pedido procedente, em parte, por entender que a contagem de 
tempo de serviço de trabalhador rural, anterior à Lei 8.213/91, independe de prova do 
recolhimento de contribuições. 
Inconformado, apela o INSS às fls. 35/44. 
Sem contra-razões, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por distribuição. 
Peço a inclusão do feito em pauta. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Trata-se de apelação de sentença que 
condenou o INSS a conceder à autora aposentadoria especial como trabalhadora rural. A 
autarquia previdenciária pede, preliminarmente, a decretação de nulidade da sentença, 
em razão do MM. Juiz a quo ter decidido pelo julgamento antecipado da lide (art. 330, I, 
do CPC), quando haveria prova a ser produzida, e, quanto ao mérito, alega que a apelada 
não possui os requisitos legais para obtenção de aposentadoria por idade na qualidade de 
trabalhadora rural. 
A matéria argüida em preliminar confunde-se com a questão de mérito, pelo que passo a 
analisá-la: a documentação necessária para obtenção da aposentadoria, conforme o art. 
106, III, da Lei 8.213/91, está nos autos, na folha 11, consistindo em uma declaração do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Quixeramobim/CE, homologada pelo 
Representante do Ministério Público, que certifica que a autora de fato exerceu atividade 
rural no período exigido pela lei. 
Improcede, portanto, o pedido de decretação de nulidade da sentença baseado no 
cerceamento de defesa, visto que não houve necessidade de produção de provas. 
No tocante ao mérito, a aludida declaração é bastante para comprovar ter exercido a 
autora trabalho rural, preenchendo, logo, os requisitos legais, sendo, pois, também 
improcedente a argumentação do INSS de insuficiência de provas. Neste mesmo sentido, 
transcrevo decisões dos Tribunais Regionais Federais da 3ª e 4ª Regiões: 
"Ementa: Previdenciário. Rurícola. Concessão de aposentadoria por idade. Chefe de 
unidade familiar. 
1 - Não há mais que se cogitar de chefe de unidade familiar, a partir da Lei Fundamental 
de 1988 (CF-88). 
2 - A declaração expedida pelo respectivo Sindicato, homologada pelo Representante do 
Ministério Público, é prova do exercício da atividade rural". 
(AC 56262/94-SC, Relator Juiz Élcio Pinheiro de Castro, DJ 01.03.95). 
"Ementa: Previdência Social. Reconhecimento de tempo de serviço. 
1 - Se o tempo de atividade laborativa encontra-se demonstrado em declaração do 
Sindicato de Trabalhadores Rurais, devidamente homologada pelo Ministério Público, e 
se a prova testemunhal corrobora os elementos referenciais juntados nos autos, é de se 
ter como comprovado tal lapso de tempo para efeito de expedição da respectiva certidão. 
2 - A verba honorária deve ser fixada em conformidade com o disposto no § 4º do art. 20 
do Código de Processo Civil. 
3. Recurso do réu a que se nega provimento, para se prover parcialmente o apelo do 
autor". 
(AC 112355-SP, Relator Juiz Sousa Pires, DJ 25.05.94). 
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Logo, não há amparo jurídico para se negar o direito de o trabalhador rural se aposentar 
pela Previdência Social, se há prova suficiente de que ele já completou 60 (sessenta) 
anos de idade, caso homem, e 55 (cinqüenta e cinco) anos, caso mulher, e exerce, há 
mais de cinco anos, como empregado, atividades do campo. 
Por todo o exposto, nego provimento ao apelo para manter a sentença recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 108.458-RN  
Relator: O SR. JUIZ ROGÉRIO FIALHO MOREIRA 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE-UFRN 
Apelada: FRANÇOISE DOMINIQUE VALERY 
Advogados: DRS. ROZANNE MARIA COSTA DA ROCHA E OUTROS (APTE.) E  
PAULO LOPO SARAIVA E OUTROS (APDA.) 
 

EMENTA 
Administrativo. Bolsista em pós-doutorado. Ato discricionário do Reitor da UFRN que 
negou permissão para afastamento da autora. Motivação inconsistente. Obstáculo ao 
aperfeiçoamento profissional. Ofensa ao art. 218, caput, e § 3º da CF/88. Curso 
presumivelmente concluído por força de ação cautelar. Fato consumado. 
Reconhecida a discricionariedade da decisão administrativa sobre o afastamento da 
servidora; "no entanto, se a autoridade competente, no ato de indeferimento, adota 
determinada fundamentação", fica a esta vinculada, dada a teoria dos motivos 
determinantes - (Precedente da Turma). 
Além disso, o ato administrativo há de ser consistentemente motivado e fiel ao princípio 
da legalidade. 
No caso, presume-se já concluído o curso objeto da lide. Fato consumado. 
Apelação não provida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que 
passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 19 de junho de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Presidente 
JUIZ ROGÉRIO FIALHO MOREIRA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ROGÉRIO FIALHO MOREIRA: A Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte apela de sentença do MM. Juiz Federal da 3ª Vara-RN, que julgou procedente o 
pedido formulado por Françoise Dominique Valery, em ação ordinária, com o objetivo de, 
como professora vinculada ao quadro docente da apelada, obter permissão para se 
afastar do serviço e viajar para a França, onde faria curso de pós-doutorado, no período 
de 15.01.96 a 14.01.97, mediante bolsa de estudo oferecida pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
Aduz a apelante, em síntese, que: 
a) "a autora, através de denúncia ao Departamento de Arquitetura, onde é lotada, afirmou 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

que, embora trabalhasse em regime de dedicação exclusiva na UFRN, exercia o cargo de 
Coordenadora de Pesquisa e Pós-Graduação junto à Faculdade Unificada para o Ensino 
de Ciências - UNIPEC, o que é proibido por lei"; (fls. 214) 
b) "diante da gravidade dos fatos, a ré decidiu instaurar dois procedimentos 
administrativos com o objetivo de apurar a ocorrência apontada nos documentos 
denunciadores"; (fls. 214) 
c) "o Magnífico Reitor considerou que não seria recomendável liberá-la, até que 
concluíssem os trabalhos investigatórios iniciados"; (fls. 214) 
d) "o Juiz a quo exorbitou de suas funções judicantes, emitindo juízo de valor acerca da 
conveniência e da oportunidade da emissão de ato administrativo de natureza 
discricionária". (Fls. 215). 
A apelada contra-arrazoou, requerendo a manutenção integral da sentença. 
É o relatório. 
 

VOTO  
O SENHOR JUIZ ROGÉRIO FIALHO MOREIRA (Relator): Alegando a existência de 
processo administrativo contra a autora, destinado a apurar acusação de acumulação de 
cargos, a UFRN lhe indeferiu pedido de afastamento para fazer curso de pós-doutorado 
na França, patrocinado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico. Esse ato administrativo, pondo obstáculo ao direito de aperfeiçoamento 
profissional da professora, não se harmoniza com o art. 218, caput, da CF, e seu § 3º, que 
dispõem: 
"Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a 
capacitação tecnológicas. 
§ 3º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e 
tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de 
trabalho". 
Pelo conteúdo elucidativo e convincente, destaco da sentença estes tópicos: 
"O fato da Administração ter o poder de avaliar a conveniência e oportunidade do ato 
administrativo não inibe o Judiciário de verificar a existência de uma legalidade ou 
ilegalidade. Antes da conveniência e oportunidade deve existir legalidade. Não pode o 
administrador agir ao seu próprio alvedrio só pelo fato de alegar e até comprovar que 
existe inconveniência para agir de outra forma. Até a própria democracia muitas das 
vezes é altamente inconveniente para o agir do Administrador, e, mesmo assim, não 
poderá afrontar esse princípio em nome de uma conveniência ou oportunidade.  
O direito da requerente se apresenta plausível, pois, não havendo qualquer prejuízo para 
a requerida, não se pode negar o pleito apenas por ser inconveniente a saída da mesma, 
sem que haja justificativa verossímil para tal. 
O mesmo se diga com relação ao possível prejuízo pela não autorização da requerente a 
participar do curso, pois a mesma já havia tomado todas as providências para a viagem e 
o início de sua atividade na França era iminente. 
A estas razões deve ser acrescentada uma última: a decisão administrativa em arquivar o 
processo administrativo, a teor do documento de fls. 197. Nela, o Chefe do Departamento 
de Arquitetura, embora advirta a servidora, constatou a inexistência de vínculo da 
sindicada com a APEC, fato sobre o qual repousava apuração". (Fls. 210/211). 
O eminente Juiz Ridalvo Costa, nos fundamentos de seu voto como Relator no 
julgamento da AC nº 103309 - RN, referente à ação cautelar proposta pela autora, 
posicionou-se nestes termos: 
"Reconheço a discricionariedade do ato que autoriza ou não o afastamento da servidora 
para cursar Pós-Doutorado em outro país. Contudo, no caso em exame, o Reitor 
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suspendeu a autorização pleiteada até a decisão dos processos administrativos 
instaurados contra a requerente. Verifico haver sido designada uma comissão de 
sindicância por Portaria datada de 15.12.95, dispondo a mesma do prazo de 30 (trinta) 
dias para a apresentação do relatório conclusivo; inexistindo, entretanto, notícia de seu 
desfecho.  
Mesmo os atos discricionários, se motivados, ficam vinculados aos motivos expostos, 
como ensina o saudoso Hely Meirelles: 
'A teoria dos motivos determinantes funda-se na consideração de que os atos 
administrativos, quando tiverem sua prática motivada, ficam vinculados aos motivos 
expostos, para todos os efeitos jurídicos. Tais motivos é que determinam e justificam a 
realização do ato, e, por isso mesmo, deve haver perfeita correspondência entre eles e a 
realidade. Mesmo os atos discricionários, se forem motivados, ficam vinculados a esses 
motivos como causa determinante de seu cometimento e se sujeitam ao confronto da 
existência e legitimidade dos motivos indicados. Havendo desconformidade entre os 
motivos determinantes e a realidade, o ato é inválido'." 
(In Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 18ª ed., pp. 181/182). 
Entendo, de outra parte, que a viagem da promovente não tem como impedir o 
andamento dos trabalhos da comissão de sindicância, nem tampouco a decisão que vier 
a ser tomada tem como ser frustrada pelo afastamento temporário da servidora. Daí, não 
ter consistência a motivação do ato administrativo em análise, além de arranhar o 
princípio da legalidade. 
Ademais, é oportuno consignar que a apelada presumivelmente já concluiu seu curso de 
pós-doutorado, objeto da lide, no dia 14 de janeiro último, o que constitui fato consumado. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 108.567-CE  
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: FUNDAÇÃO IBGE 
Apelados: PAULO AUGUSTO DE CARVALHO E OUTROS 
Advogados: DRS. WALLACE SILVA ARAÚJO E OUTROS (APTE.) E  
ADERLINE TAVARES FARIAS E OUTRO (APDOS.) 
 

EMENTA 
Administrativo. Contratação temporária para serviço de recenseamento. Prazo de um ano. 
Direito do contratado a indenização correspondente aos seis meses remanescentes. 
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, por maioria, 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, 15 de abril de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente e Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se o apelante contra sentença que o 
condenou ao pagamento aos autores pelo período de seis meses remanescente nos 
contratos de trabalho temporário. Alega, em resumo, que o prazo de um ano previsto no 
art. 233, parágrafo 1º, II, da Lei 8.112/90, fixa o máximo de 12 meses, mas nada impedia 
a entidade fundacional de estabelecer lapso temporal inferior. 
Contra-razões pela confirmação do decisório. 
É o relatório.  
Peço dia para julgamento. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O dispositivo questionado, vigente à 
época da contratação, estabelece prazo fixo de um ano para as contratações temporárias 
para o recenseamento. Não há o que discutir. O comando legal é aquele, nem mais, nem 
menos. 
A infração ao conteúdo editalício e à norma legal importa em responsabilidade do 
empregador pelo pagamento, a título de indenização, correspondente aos salários do 
período de seis meses remanescentes do contrato, como determinou a sentença.  
Observe-se que o prazo de um ano foi mantido pela Lei 8.745/93, que revogou os arts. 
232 a 235 da Lei 8.112/90. 
Nego provimento ao apelo.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 108.651-PE  
Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelada: QUITÉRIA CLEMENTE DA SILVA 
Recte. Ad.: QUITÉRIA CLEMENTE DA SILVA 
Advogados: DRS. MARLENE PONTES e OUTROS (APTE.) E  
MANOEL RAMIRO DE OLIVEIRA e OUTRO (APDA.) 
 

EMENTA 
Previdenciário. Aposentadoria por invalidez. Concessão. Segurado da Previdência Social. 
Art. 15, § 2º, da Lei nº 8.213/91. Honorários. 
- Não há que se alegar perda da condição de segurado da Previdência Social por falta de 
contribuição, mesmo que não promovido o registro desemprego junto ao Ministério do 
Trabalho, quando observar-se comprovada impossibilidade para o trabalho. 
- Condição de segurado que se mantém, preenchidos os requisitos para concessão da 
aposentadoria por invalidez. 
- O Juízo de 1º Grau já concedeu a aposentadoria em observância aos dispositivos legais, 
juros e correção monetária devidamente aplicados. 
- Apelação improvida, recurso adesivo parcialmente provido. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, negar provimento à apelação e dar parcial provimento ao recurso adesivo, 
nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
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autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 19 de junho de 1997 (data do julgamento).  
JUIZ GERALDO APOLIANO - Presidente 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: Cuida-se de ação ordinária promovida por 
Quitéria Clemente da Silva contra o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, 
objetivando a concessão de benefício de aposentadoria por invalidez, a partir do 16º 
(décimo sexto) dia da data de sua demissão do emprego, com incidência de juros de 
mora e correção monetária. 
Foram realizadas audiências, onde não restaram dúvidas quanto à condição de invalidez 
da autora, contudo, afirmou o INSS que o pedido da autora deve ser julgado 
improcedente, face ao fato de ter a referida autora perdido a qualidade de segurada, nos 
termos da Lei 8.213/91, tendo em vista que, com o seu desemprego, em 30.11.92, não se 
registrou no MTPS, como determina a legislação citada.  
O MM. Juiz da 5ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco julgou procedente a ação, 
entendendo que, embora não tenha se procedido ao registro de desemprego no órgão do 
Ministério do Trabalho e da Previdência Social por parte da autora, a ausência de 
anotação em sua Carteira de Trabalho, que comprove ter exercido atividade laborativa 
após a data em que desfez-se seu vínculo contratual trabalhista, é presunção suficiente 
para entender-se que a autora encontrava-se desempregada, concorrendo, assim, para a 
dilatação do prazo previsto no art. 15, § 2º, da Lei nº 8.213/91, atendendo-se, pois, aos 
requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez.  
Desta decisão recorreu o INSS, alegando que houve perda da qualidade de segurada da 
Previdência Social, já que não apresentada a Declaração de Desemprego do Ministério 
do Trabalho, descumprindo-se, assim, o disposto no art. 15, § 2º, da Lei nº 8.213/91. 
Insurge-se, também, em recurso adesivo, a autora, aduzindo que a sentença de 1º Grau 
deixou de atender a parte do seu pedido, no sentido do reconhecimento do direito ao 
recebimento das mensalidades de sua aposentadoria por invalidez a partir do 16º (décimo 
sexto) dia contado da data de sua demissão do último emprego, bem como para fins de 
ser-lhe reconhecida a incidência de correção monetária, juros moratórios e honorários, 
como requeridos. 
Com contra-razões apresentadas pela autora, vieram-me os autos por distribuição. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): A questão debatida no presente recurso 
versa sobre a concessão de aposentadoria por invalidez, onde se discute a qualidade da 
autora como segurada da Previdência Social, nos termos do art. 15, § 2º, da Lei nº 
8.213/91, verbis:  
"Art. 15 - Mantém-se a qualidade de segurado, independentemente de contribuições: 
I - omissis; 
II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de 
exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou 
licenciado sem remuneração. 
§ 1º Omissis. 
§ 2º. Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o 
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segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão 
próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social". 
Alega o INSS que a autora perdeu a qualidade de segurada da Previdência, uma vez que 
deixou de contribuir por mais de um ano, sem estar em gozo de benefício previdenciário 
ou registrada no órgão próprio do Ministério do Trabalho a sua condição de 
desempregada. 
Entendo que andou com acerto o MM. Juiz sentenciante, ao entender que não se deve 
restringir a forma de comprovação de condição de desempregado a um registro do 
Ministério do Trabalho. Seria por demais inflexível. É que o próprio reconhecimento da 
situação de "invalidez", juntamente com a ausência de anotação na Carteira de Trabalho 
que comprove ter exercido qualquer atividade laborativa após a sua última dispensa, 
ensejam veracidade à condição de desempregada, não havendo, assim, nenhum óbice à 
concessão de sua aposentadoria. 
Neste sentido, encontram-se as decisões que passo a transcrever: 
"Previdenciário. Restabelecimento de benefício previdenciário. 
1. O segurado que se encontra impossibilitado de trabalhar, não tendo, em conseqüência, 
condições financeiras para contribuir, não perde o vínculo com a previdência. 
2. A doença preexistente à filiação na Previdência Social não inibe o recebimento dos 
benefícios previdenciários, desde que o segurado, no caso, autônomo, tenha trabalhado e 
contribuído por vários anos. 
(AC 0407952/89-RS, DJ 28.10.92, Rel. Juiz José Fernando Jardim de Camargo, TRF-4ª 
Região, 2ª Turma, unânime). "Previdenciário. Auxílio-doença. Alegação de perda da 
qualidade de segurado. 
1. A qualidade de segurado constitui requisito de legitimidade para a causa e sua 
verificação se deve dar de ofício (CPC, art. 301, parágrafo quarto) e em qualquer tempo 
ou grau de jurisdição (CPC, art. 267, parágrafo terceiro).  
Ao segurado desempregado, assegura o parágrafo primeiro do artigo 7º do Decreto nº 
89312, de 23.01.84, a prorrogação do vínculo por 12 meses além do prazo de igual 
extensão garantido no caput.  
A interpretação jurisprudencial tem amenizado a forma de comprovação que, nos termos 
da lei, se deve fazer mediante registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho.  
O abrandamento se impõe, em espécie em que a moléstia constatada impõe à segurada 
natural constrangimento e inevitável limitação, incompatíveis com o exercício regular de 
um emprego. Preliminar de carência de ação afastada. 
2. Incapacidade parcial e temporária, com possibilidade de readaptação, sinaliza para a 
concessão de auxílio-doença com reabilitação profissional. 
3. Apelação provida em parte. 
(AC 0411389/93-SC, DJ 19.01.94, Rel. Juíza Ellen Gracie Northfleet, TRF-4ª Região, 1ª 
Turma). (Grifei). 
Quanto ao recurso adesivo interposto pela autora, requerendo o recebimento das 
mensalidades de sua aposentadoria a partir do 16º (décimo sexto) dia contado da data de 
sua demissão do último emprego, além do implemento de juros, correção monetária e 
estabelecimento da verba honorária, tenho que, sobre a matéria, o em. Juiz a quo se 
pronunciou, na parte final de sua sentença, verbis: 
"Julgo procedente a ação e condeno o INSS a aposentar a autora no benefício de 
invalidez permanente, na forma prevista na Lei nº 8.213/91. Condeno o INSS, também, ao 
pagamento das parcelas devidas a partir do requerimento administrativo (art. 43, § 1º, "a", 
da Lei nº 8.213/91), devidamente corrigidas monetariamente, nos termos da Lei nº 
6.899/81, acrescidas de juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação válida". (Fls. 
64). 
Ora, estabelece o art. 43, § 1º, "a", da Lei nº 8.213/91, o seguinte: 
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"Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da 
cessação do auxílio doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo. 
§ 1º Concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva 
para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida: 
a) ao segurado empregado ou empresário, definidos no art. 11 desta Lei, a contar do 16º 
(décimo sexto) dia do afastamento da atividade ou a partir da data da entrada do 
requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de 30 
(trinta) dias;" 
Observo, portanto, que, neste sentido, a irresignação da autora não pode ser acolhida, 
visto que o Julgador a quo já houvera atendido o seu pleito. 
Quanto, todavia, ao arbitramento da verba honorária, assiste razão à recorrente, vez que 
o em. Juiz de 1º Grau não se pronunciou a respeito, e, assim sendo, suprimindo a 
omissão, estabeleço-a em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, de acordo 
com o que se vem decidindo em causas como a presente. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação do INSS e dou parcial provimento 
ao recurso adesivo da autora, para fixar a verba honorária em 10% sobre o valor da 
condenação. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 108.795-SE  
Relator: O SR. JUIZ ROGÉRIO FIALHO MOREIRA 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelado: JOSÉ AIRTON SANTOS 
Advogado: DR. SÍLVIO ROBERTO LIMA BASTOS (APDO.) 
 

EMENTA 
Tributário. Embargos do devedor. Imposto de Renda. Pessoa jurídica. Descumprimento 
de obrigação acessória. Escrita deficiente. Arbitramento do lucro. 
O extravio de livros e documentos legalmente exigidos constitui evidente descumprimento 
de obrigação acessória que legitima o ato administrativo de arbitramento do lucro para 
apuração de IRPJ. Inteligência do art. 399, II, RIR/80, e do art. 113, §§ 2º e 3º, do CTN. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à apelação e à remessa, nos termos do relatório e voto 
anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 19 de junho de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Presidente 
JUIZ ROGÉRIO FIALHO MOREIRA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ROGÉRIO FIALHO MOREIRA: A Fazenda Nacional apela de sentença 
do MM. Juiz Federal da 1ª Vara-SE, que julgou procedentes os embargos à execução 
opostos pela firma individual José Airton Santos para anular o lançamento efetuado pelo 
Fisco Federal com exigência de pagamento do PIS/Dedução, referente ao exercício de 
1986, ano-base de 1985, e oriundo do IRPJ, por força de arbitramento de lucro, visto que 
a contribuinte, optante pelo regime de lucro presumido, não cumprira obrigação acessória, 
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consistente em falha na escrituração fiscal do ICMS. 
Sustenta a apelante "que, no caso em tela, o apelado extraviou vários livros fiscais, 
inclusive o de Apuração do ICMS, além do Livro de Entrada de Mercadorias nº 4, Livro de 
Saída de mercadorias nº 3, Livro de Apuração do ICMS nº 2 e Livro de Registro de 
Inventário nº 2" (fls. 137). 
Conclui afirmando que a sentença impugnada teria feito "má apreciação dos fatos trazidos 
ao processo", apesar da presença do processo administrativo nos autos. 
Não houve resposta ao recurso. 
É o relatório. 
 

VOTO  
O SENHOR JUIZ ROGÉRIO FIALHO MOREIRA (Relator): Consta no processo 
administrativo esta declaração, não contestada pela firma contribuinte, que expõe 
situação de evidente deficiência em sua escrita: 
"Às fls. 18, observa-se que a contribuinte declara o extravio de Notas Fiscais de Entrada e 
Saída, Livro de Entrada de Mercadorias nº 4, Livro de Saída de Mercadorias nº 3, Livro de 
Apuração de ICMS nº 2 e Livro de Registro de Inventário nº 2, anexando a publicação do 
fato no Diário Oficial do Estado de Sergipe (fls. 19)" (fls. 93).  
Tal situação enquadra-se no art. 399, II, do RIR/80, em que se estatui:  
"A autoridade tributária arbitrará o lucro da pessoa jurídica, inclusive da empresa 
individual equiparada, que servirá de base de cálculo do imposto, quando: 
(...) 
II. o contribuinte autorizado a optar pela tributação com base no lucro presumido não 
cumprir as obrigaçães acessórias relativas as suas determinações". 
De outra parte, os §§ 2º e 3º do art. 113 do CTN dispõem sobre a obrigação acessória, no 
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e conversão em obrigação 
principal pela sua inobservância, como a seguir: 
"Art. 113. (...) 
§ 2º. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as 
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da 
fiscalização dos tributos. 
§ 3º. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em 
obrigação principal relativamente a penalidade pecuniária". 
Na verdade, deficiências como as de início mencionadas, prejudicam o interesse da 
fiscalização, justificando o ato administrativo de arbitramento do lucro. 
Este Tribunal, examinando matéria semelhante no julgamento da AC 87.380-SE, em 
12.06.96, teve como Relator o eminente Juiz Francisco Falcão, que condensou a decisão 
da 1ª Turma nesta ementa: 
"Tributário. Embargos do devedor. Auto de infração. Imposto de Renda. Pessoa jurídica. 
Base de cálculo. Lucro presumido. Contabilidade deficiente. 
Ausência de livros e documentos legalmente exigidos. Obrigação acessória descumprida. 
Arbitramento. Cabimento. Título executivo válido. Prosseguimento da execução. 
Apelação e remessa oficial providas". 
Com essas considerações, dou provimento à apelação e à remessa, tida por interposta. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 108.832-PB  
Relator: O SR. JUIZ ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelada: UNIÃO BRASILEIRA DE MINERAÇÃO S/A-UBM 
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Advogados: DRS. CARLOS ANTONIO DE ARAÚJO BONFIM E OUTROS (APTE.)  
 

EMENTA 
Processual Civil. Execução fiscal. Extinção. Art. 794, I, do CPC. Impossibilidade. Art. 940 
do CCB.  
1 - A execução fiscal submete-se a legislação específica - Lei 6.830/80 e, 
subsidiariamente, ao CPC, que prevê taxativamente as hipóteses de extinção. 
2 - A prova do pagamento deve ser inequívoca, de modo a não ensejar qualquer dúvida, 
sob pena de não se considerar quitada a obrigação. 
3 - Apelação provida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar provimento à 
apelação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 5 de agosto de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO: O INSS - Instituto Nacional 
do Seguro Social apela das sentenças de fls. 23 e 33/34 (embargos de declaração) da 
lavra dos MMs. Juízes de Direito Dr. Paulo de O. Lima e Dr. Marcial Henrique Ferraz da 
Cruz, respectivamente, ambos da Comarca de Soledade, que julgaram extinto o processo 
de execução fiscal com base no art. 794, I, do CPC.  
As razões de apelo pugnam pela reforma da sentença, sob o fundamento de que o 
documento (DARF) acostado aos autos não diz respeito à presente demanda judicial, 
posto que todos os recolhimentos à Previdência Social são efetuados em modelo próprio, 
ou seja, através da GRPS (Guia de Recolhimento da Previdência Social).  
Ademais, não foi intimado para se pronunciar sobre o suposto pagamento, que fora 
efetuado em valor inferior ao montante da dívida.  
Sem contra-razões.  
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO (Relator): Cuida-se de 
apelação contra a sentença que extingiu o processo de execução fiscal, em face do 
executado ter efetuado o pagamento do débito, nos termos do art. 794, I, do CPC. 
Em se tratando de execução fiscal de dívida ativa da União, Estados, Distrito Federal, 
Munícipios e suas autarquias, a mesma goza de presunção de certeza e liquidez e só 
pode ser ilidida por prova inequívoca em contrário.  
A processualística submete-se à legislação específica, no caso, a Lei 6.830/80, e só 
subsidiariamente se socorre do Código de Processo Civil. 
Os casos previstos de extinção da execução fiscal estão contidos no art. 26 da Lei 
6.830/80 - cancelamento da inscrição da dívida ativa antes da decisão da 1ª Instância e, 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

subsidiariamente, no art. 794 e incisos do CPC. 
Argúi o apelante que o documento (DARF) acostado aos autos não diz respeito à 
presente demanda judicial, posto que todos os recolhimentos à Previdência Social são 
efetuados em modelo próprio, ou seja, através da GRPS (Guia de Recolhimento da 
Previdência Social).  
Ademais, não foi intimado para se pronunciar sobre o suposto pagamento, que fora 
efetuado em valor inferior ao montante da dívida. 
No tocante à argüição do apelante, verifica-se, às fls. 20 dos autos, a existência de um 
comprovante de pagamento, em cópia de papel de fac-símile, trazido pela executada e 
recolhido através da guia DARF. 
O artigo 940 do CCB, ao cuidar do objeto do pagamento e sua prova, assim prescreve: 
"A quitação designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem 
por este pagou, o tempo e lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu 
representante". 
Conforme preceitua o artigo supratranscrito, a prova do pagamento deve ser inequívoca, 
de modo a não ensejar qualquer dúvida, sob pena de não se considerar quitada a 
obrigação.  
No presente caso, a prova trazida aos autos é imprestável, em decorrência da 
inexistência de autenticidade e o número do processo constante do DARF não 
corresponde ao constante da Certidão de Dívida Ativa, fls. 06. 
Acrescente-se que, em se tratando de alegação de pagamento nos próprios autos da 
execução, deve o magistrado abrir vista dos autos ao exeqüente e, só após o 
pronunciamento do mesmo, declarar extinto o processo, conforme preceitua a 
jurisprudência abaixo transcrita: 
"O executado pode alegar pagamento nos próprios autos da execução, antes de efetivada 
a penhora. Neste caso, deve o magistrado abrir vista dos autos ao exeqüente e, 
reconhecido o pagamento, declarar extinto o processo, condenando-se aquele a pagar 
honorários módicos ao executado. Se o exeqüente não reconhecer o pagamento, é 
indispensável que se proceda à penhora de bens do devedor, podendo este, após 
garantido o juízo, oferecer embargos fundados em pagamento. Nesta ultima hipótese, 
acolhidos os embargos, o exeqüente, além do reembolso das custas, deverá ser 
condenado a pagar honorários advocatícios em percentual significativamente maior e 
responder, nos próprios autos em que foi proferida a sentença, por perdas e danos (CPC, 
art. 574). (TFR - 4ª Turma, AC 105.944-MG, Rel. Min. Antônio de Pádua, j. 14.05.86, 
negaram provimento, v. u., DJU 12.6.86, p. 10.335, 1ª col., em". (Código de Processo 
Civil, Theotonio Negrão, 28º edição, p. 876). 
Por tais razões, dou provimento ao apelo, para anular as sentenças e determinar o 
prosseguimento da ação executiva. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 109.270-CE  
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelados: MARIA JORGE FERNANDES BEZERRA E OUTROS 
Advogados: DRS. CLEITON LIMA ASSUNÇÃO E OUTROS (APTE.) E  
GENÉSIO ALVES DO CARMO (APDOS.) 
 

EMENTA 
Previdenciário. Constitucional. Segurado da Previdência Social. Revisão de benefício. Art. 
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201, §§ 5º e 6º, da CF. Auto-aplicabilidade. Parcelamento da dívida. Extinção do 
processo. Impossibilidade. Art. 889 do CC. Nulidade do processo. Interveniência do MP. 
Inocorrência. Ausência de necessidade e previsão legal. Prescrição. Correção monetária.  
1. A hipótese de extinção do processo, por carência de ação, não está caracterizada no 
presente caso, pois a dívida pleiteada em juízo não se refere a pagamento parcelado, 
como quis reconhecer o INSS, configurando-se tal ato em unilateral por parte da 
Administração. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o 
credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não foi 
ajustado. Inteligência do art. 889 do CC. 
2. Não há que se falar em nulidade absoluta pela falta de intervenção do Ministério 
Público, pois o interesse público a que se refere o art. 82, III, do CPC, não está 
configurado no caso de ação ordinária revisional de benefícios previdenciários. Além 
disso, não é a simples presença da entidade pública que impõe a intervenção daquele 
órgão, cabendo ao juiz examinar a existência do interesse, pela natureza da lide ou 
qualidade da parte. 
3. Os §§ 5º e 6º do art. 201 da CF são de aplicação imediata e eficácia plena, já havendo 
inúmeros julgados a respeito, inclusive a Súmula 08 desta Egrégia Corte, devendo-se, no 
entanto, excluir, para efeito de recebimento das parcelas vencidas ou suas diferenças, as 
atingidas pela prescrição qüinqüenal.  
4. Na apuração da correção monetária, referente às diferenças das prestações do que foi 
efetivamente recebido e do devido, deve-se aplicar a Lei nº 6.899/81, uma vez que tais 
prestações se constituíram na vigência da mesma. Precedentes do STJ. 
5. Preliminares rejeitadas. 
6. Apelação parcialmente provida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, rejeitar as preliminares e dar parcial provimento à apelação, nos termos do 
relatório, do voto do Juiz Relator e das notas taquigráficas constantes dos autos, que 
passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 5 de agosto de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator. 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de apelação cível interposta pelo INSS - 
Instituto Nacional do Seguro Social contra sentença que julgou procedente o pedido de 
Maria Jorge Fernandes Bezerra e outros, assegurando-lhes a revisão dos seus proventos, 
na forma do art. 201, § 5º, da CF/88, além da percepção da gratificação natalina 
respectiva, mais o pagamento das diferenças recebidas a menor pelos autores, 
ressalvadas as parcelas prescritas e as já pagas administrativamente, sendo aquelas 
corrigidas monetariamente e com a incidência de juros de mora.  
Alegou o INSS, preliminarmente, a nulidade absoluta do processo, em face da não 
intervenção do Ministério Público; a carência da ação, por falta de interesse processual, já 
que os autores estão percebendo administrativamente as respectivas quantias requeridas 
na inicial; e, por fim, requer que sejam consideradas prescritas as parcelas referentes à 
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gratificação natalina e a dos benefícios vencidos anteriormente ao qüinqüênio que 
precedeu a propositura da ação. No mérito, argumenta que houve litigância de má-fé, pois 
desde abril/94, de acordo com a Portaria MPAS/714/93 e o entendimento vinculante do 
STF, o INSS vem pagando administrativamente as diferenças devidas aos segurados, 
conforme dispõe o § 5º, art. 201, da CF, deixando o pleito dos mesmos sem sentido. Além 
disso, requer que seja excluída a Súmula 71 do ex-TFR na contagem da correção 
monetária da dívida apurada. 
Apresentaram contra-razões os apelados, argumentando que não ocorreu prescrição das 
parcelas vencidas, pois aquela foi interrompida, de acordo com o art. 172, IV e V, do CC, 
quando do reconhecimento do direito pelo devedor, por ocasião da expedição da Portaria 
MPS/GM nº 714/93, que determinou o pagamento administrativo do débito. 
É o relatório.  
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Argüiu a autarquia, preliminarmente, a 
extinção do processo, por carência de ação, nos termos do art. 267, IV e VI, do CPC, bem 
como a nulidade absoluta do feito, pela não intervenção do Ministério Público. 
No entanto, verifica-se que, conforme fundamenta o próprio apelante, através da Portaria 
Ministerial nº 714/93, propôs-se a pagar parceladamente o devido aos segurados, nos 
termos do § 5º do art. 201 da CF, não se caracterizando, assim, o cumprimento total do 
pedido dos autores, uma vez que, além de ter solicitado a percepção da gratificação 
natalina, fazem jus ao montante a ser percebido em única parcela, com a devida correção 
monetária. 
O parcelamento constitui ato unilateral da Administração, não tendo o credor obrigação de 
o perceber por partes, conforme dispõe o art. 889 do CC. 
Quanto à decretação da nulidade do processo, também entendo não assistir razão ao 
apelante, pois inexiste nítido interesse público que venha a exigir a presença do Órgão 
Ministerial. 
O art. 82 do CPC determina a intervenção do Ministério Público nas causas onde houver 
interesse público, mas este interesse deve ser especificado em lei, não bastando, para 
configurá-lo, que uma das partes processuais seja pessoa jurídica de direito público, 
como as autarquias, conforme decisão do STJ, abaixo transcrita: 
"Não é a simples presença da entidade que impõe a intervenção do MP (art. 82, III, CPC), 
cabendo ao juiz examinar a existência do interesse, pela natureza da lide ou qualidade da 
parte". (RSTJ 14/448). 
Além disto, não justifica o INSS qual o interesse do MP na presente ação, mormente 
quando o órgão já se encontra devidamente representado. 
Isto posto, rejeito as preliminares suscitadas.  
Passando ao mérito, vê-se que se trata da auto-aplicablilidade dos §§ 5º e 6º do art. 201 
da CF. 
Sabe-se que tais dispositivos versam não só sobre o direito dos segurados receberem 
pelo menos 1 (um) salário mínimo pelo valor de seus benefícios previdenciários, como 
também o direito dos mesmos receberem a gratificação natalina, tendo o direito sido 
adquirido a partir da promulgação da Carta Constitucional de 88, conforme entendimento 
jurisprudencial pacífico da auto-aplicabilidade dos dispositivos acima referidos. 
A Súmula nº 08 desta Egrégia Corte vem confirmar as reiteradas decisões a respeito do 
assunto, como se observa a seguir: 
"São auto-aplicáveis as regras dos parágrafos 5º e 6º do artigo 201 da Constituição 
Federal ao estabelecerem o salário mínimo e a gratificação natalina para o benefício 
previdenciário". (Súmula nº 08 do TRF da 5ª Região). 
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No entanto, vê-se que apenas em relação ao § 5º do art. 201 da CF/88 a autarquia ré 
reconheceu o direito dos autores, por causa da auto-aplicabilidade do dispositivo, 
deixando as gratificações natalinas de fora do reconhecimento administrativo. 
Como já assegurado pelo MM. Juiz singular e sem a necessidade de maiores 
esclarecimentos sobre a auto-aplicabilidade do § 6º do art. 201, têm direito os autores a 
perceberem a diferença correspondente à gratificação natalina. 
Vale ressaltar que, tendo os autores ingressado em juízo em setembro/95, encontram-se 
prescritos os direitos de receberem as parcelas referentes às gratificações natalinas dos 
anos de 88 e 89 e as parcelas anteriores a setembro/90.  
No entanto, tal entendimento já foi estabelecido na decisão a quo, quando o MM. Juiz 
singular proferiu que fossem ressalvadas as parcelas prescritas, no momento da 
liquidação da sentença. Sendo assim, não vejo sentido na argumentação do apelante 
quanto à prescrição qüinqüenal, se esta já foi conhecida na decisão singular  
No tocante à correção monetária das diferenças a serem recebidas, faz-se necessário 
esclarecer que, de acordo com o entendimento firmado pelo Egrégio STJ, não se aplica a 
Súmula 71 do ex-TFR, mas a Lei nº 6.899/81 e suas alterações posteriores, já que as 
prestações devidas se constituíram sob o império da referida lei. 
Isto posto, rejeito as preliminares e dou parcial provimento à apelação, para determinar 
que, no tocante à correção monetária das diferenças devidas, devem-se aplicar a Lei nº 
6.899/81 e suas alterações posteriores.  
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 109.797-AL 
Relator: O SR. JUIZ ROGÉRIO FIALHO MOREIRA 
Apelantes: DANIEL QUINTELA BRANDÃO E UNIÃO FEDERAL 
Apelados: OS MESMOS 
Advogado: DR. DANIEL QUINTELA BRANDÃO 
 

EMENTA 
Tributário. ITR. Redução. Lei nº 6.746/79. Incentivo objetivo. Existência de débito fiscal 
anterior à aquisição do imóvel. Óbice ao gozo do benefício. 
A redução tributária prevista nos §§ 5º e 6º do art. 50 da Lei nº 4.504/64, com a redação 
dada pela Lei nº 6.746/79, constitui incentivo de natureza objetiva. 
Tratando-se de incentivo objetivo, o imóvel que deixar de ser produtivo, ou sobre o qual 
vier a incidir débito fiscal, afasta-se, automaticamente, da "hipótese de incidência 
privilegiada", caindo na vala comum da "hipótese genérica", pouco importando se a 
situação de improdutividade ou de débito decorreu da inércia do contribuinte atual ou do 
seu antecessor. 
Apelação improvida. 
 

ACÓRDÃO  
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que 
passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 12 de junho de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Presidente 
JUIZ ROGÉRIO FIALHO MOREIRA - Relator 
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RELATÓRIO  
O SENHOR JUIZ ROGÉRIO FIALHO MOREIRA: Daniel Quintela Brandão opôs 
embargos à execução fiscal, objetivando desconstituir título executivo fundado em débito 
relativo ao Imposto Territorial Rural - ITR , incidente sobre imóvel de sua propriedade, 
referente ao ano-base de 1991, exercício de 1992. 
Historia o embargante que adquiriu a propriedade do imóvel rural em 1990 e que, na 
ocasião, encontrava-se quite com as obrigações tributárias, conforme Certificado de 
Cadastro do INCRA. Entretanto, o cálculo do ITR foi efetuado sem a aplicação do redutor 
de 90% (noventa por cento) incidente sobre o valor, sob a alegativa de que havia 
inadimplência de impostos devidos nos anos de 1986 a 1988, razão pela qual não incidiu 
o benefício fiscal previsto no § 6º do art. 50 da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra), com a 
nova redação dada pelo art. 1º da Lei nº 6.746/79.  
Sustenta que a responsabilidade pelo pagamento de débitos anteriores à data em que o 
imóvel integrou o seu patrimônio deve ser atribuída ao antigo proprietário, contribuinte do 
ITR à época em que se verificou o atraso na obrigação tributária. A seu ver, o débito para 
com a Fazenda Nacional está diretamente relacionado com o contribuinte do imposto e 
não com o imóvel. Sendo assim, é manifestamente ilegal que tenha de suportar o ônus do 
pagamento de um tributo de valor superior ao que realmente é devido, já que goza do 
benefício fiscal previsto em lei.  
O MM. Juiz Federal da 4ª Vara-AL julgou os embargos improcedentes, ao fundamento de 
que "o benefício fiscal em comento, seja quanto à isenção tributária ali materializada, seja 
quanto à exigência de inexistência de débitos, é para o imóvel, e não para a pessoa do 
contribuinte" - fls. 81. 
Irresignado, apela o embargante, sustentando haver excesso de execução, pelas razões 
já expendidas na inicial. Ao final, pugnou pela desconstituição da sentença. 
Com resposta ao recurso, subiram os autos. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ROGÉRIO FIALHO MOREIRA (Relator): O incentivo fiscal constitui-se 
um dos mais sutis e eficazes instrumentos de intervenção do Estado na economia, 
direcionando a iniciativa privada no sentido de determinados objetivos por ele eleitos, 
mediante estímulos, que têm em conta condições pessoais do contribuinte (incentivos 
subjetivos) ou bens representativos para o desenvolvimento de atividades econômicas 
(incentivos objetivos). 
Do ponto de vista tributário, o incentivo fiscal pode ser melhor compreendido se o 
assemelharmos a uma hipótese de incidência especial do tributo, diferenciando-se da 
"hipótese genérica" ou pelo fato gerador (incentivo objetivo) ou pelo sujeito passivo 
(incentivo subjetivo). 
Através deste artifício é possível acompanhar, sem maiores dificuldades, dentre outras 
situações, o comportamento de cada uma das espécies de incentivo acima mencionadas, 
ante uma eventual sucessão de contribuintes, para, ao final, concluir que a situação 
pessoal, seja do sucessor, seja do sucedido, só tem interesse para o incentivo subjetivo. 
O objetivo, ao revés, acompanha o bem enquanto ele atender à "hipótese especial" de 
incidência. 
Aplicando-se este raciocínio ao caso do ITR, observa-se que este imposto tem como fato 
gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel rural e, como sujeito passivo, 
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o respectivo proprietário, nu-proprietário ou possuidor. 
A instituição de incentivo à atividade agrária, mediante a redução do valor do tributo em 
até 90%, nos termos dos parágrafos 5º e 6º do artigo 50 da Lei nº 4.504/64, com a 
redação dada pela Lei nº 6.746/79, autoriza-nos a imaginar uma "hipótese especial" de 
incidência do ITR, tendo como fato gerador a propriedade, domínio útil ou posse de 
imóvel rural produtivo e sem débitos fiscais e, como sujeito passivo, aquelas mesmas 
figuras mencionadas no parágrafo anterior. 
Bem se vê que, tratando-se de incentivo objetivo, o imóvel que deixar de ser produtivo, ou 
sobre o qual vier a incidir débito fiscal, afasta-se, automaticamente, da "hipótese de 
incidência privilegiada", caindo na vala comum da "hipótese genérica". 
Não importa se a situação de improdutividade ou de débito decorreu da inércia do 
contribuinte atual ou do seu antecessor. Sofrerá, sempre, aquele primeiro os efeitos do 
desmerecimento do benefício, até que venha a tornar o imóvel produtivo ou a ter quitado 
o débito. 
No caso específico da exclusão do incentivo por inadimplência, os fundamentos deste 
entendimento são os mesmos sobre os quais se firma a responsabilidade do adquirente 
de imóvel pelos débitos anteriores à aquisição da propriedade, nos termos do art. 130 do 
CTN. 
"Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, 
o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela 
prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuição de melhoria, sub-rogam-se 
na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua 
quitação". 
A respeito, leciona-se: 
"(...) dever está que o adquirente não participou, e, muitas vezes, nem soube da 
ocorrência do fato jurídico tributário. É elemento estranho. O único motivo que justifica sua 
desconfortável situação de responsável é não ter cuidado de saber, ao tempo da 
aquisição, do regular pagamento de tributos devidos pelo alienante até a data do negócio. 
Por descumprir esse dever, embutido na proclamação de sua responsabilidade, é que se 
vê posto na contingência de pagar certa quantia". 
(Carvalho; Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. Saraiva, 8ª edição, p. 225). 
A ressalva contida no final do dispositivo acima transcrito também há de ser observada 
quanto à exclusão do gozo dos incentivos fiscais, pois, do contrário, estar-se-ia, por via 
indireta, criando para o adquirente o ônus de responder por situação anterior à aquisição 
como única forma de vir a usufruir do benefício fiscal. 
Em síntese, o adquirente de imóvel rural, que só deixa de ser responsável pelos débitos 
fiscais anteriores à aquisição se fizer constar do instrumento de compra e venda prova de 
sua quitação, também ficará a depender desta mesma providência para por-se a salvo de 
qualquer tentativa de exclusão do incentivo fiscal. 
No caso concreto, o apelante adquiriu imóvel rural, fazendo constar na escritura pública 
de compra e venda (fls. 16) a apresentação do Certificado de Cadastro no INCRA, 
devidamente quitado, em obediência ao disposto nos parágrafos 1º e 3º do art. 22 da Lei 
nº 4.947/66. 
Ocorre que o referido certificado apenas comprova o cadastramento do imóvel, mas não a 
quitação dos débitos tributários anteriores, tanto assim que só deverá ser aceito quando 
acompanhado da prova de quitação do ITR, relativo ao último lançamento. Mesmo assim 
instruído, aquele certificado não supre a exigência contida no final do art. 130 do CTN. 
Havendo-se por inquestionado o fato de o imóvel cogitado nos autos, já à data daquela 
transação, não mais atender aos requisitos que o tornariam merecedor do incentivo fiscal 
e não se reconhecendo no Certificado de Cadastro emitido pelo INCRA força de certidão 
negativa de débito, infundada se mostra a oposição do apelante ao lançamento do ITR 
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sem a pleiteada redução no seu quantum. 
Isso posto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 110.976-RN  
Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF 
Apelados: MARISA VIEIRA DA SILVA E OUTRO 
Advogados: DRS. KÁTIA CAMPANELLI DA NÓBREGA E OUTROS (APTE.) E  
PEDRO SIMÕES NETO E OUTROS (APDOS.) 
 

EMENTA 
Administrativo. Ação ordinária. Anulação de contrato de financiamento de imóvel do 
conjunto habitacional Parque dos Coqueiros-RN. Caixa Econômica Federal. Nulidade da 
sentença. Inocorrência.  
1. Não é razoável pretender-se repassar aos mutuários de programa social de 
financiamento para aquisição de imóvel percentuais acertados ao talante do agente 
financeiro e das empreiteiras, mormente quando se sabe da impraticabilidade dos 
contratos decorrentes, em face da vertiginosa ascensão do preço final do imóvel e das 
prestações, condições que tornam o pacto insolvível desde o seu nascedouro. 
2. A sentença que se baseia em laudo pericial devidamente fundamentado para 
demonstrar a tese prevalecente não pode receber a pecha de nula por desmotivação. 
3. Apelação improvida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Recife, 12 de junho de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Presidente 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: O caso é de ação ordinária proposta por Marisa 
Vieira da Silva e outro contra a CEF, objetivando anulação de pacto de compra e venda e 
mútuo de imóvel adquirido da empresa PROEX - Projeto e Execução de Engenharia Ltda. 
Na contestação, a CEF requereu a denunciação da lide da COHAB- RN e, no mérito, 
sustentou, em suma, a força vinculante dos contratos. 
O MM. Juiz da 4ª Vara-RN proferiu despacho desacolhendo a denunciação da lide, 
determinando, contudo, a citação da COHAB-RN para integrar a lide, por entender que 
aquela companhia "pode ser chamada para se manifestar acerca da suposta 
responsabilidade que para a mesma possa advir da presente demanda" (fls.150). 
A COHAB-RN ofereceu contestação às fls. 153/155. 
Impugnação dos autores às fls. 188/190. 
O Juiz a quo determinou que fossem requisitadas à CEF cópia das fichas cadastrais dos 
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autores, quando da inscrição para compra do imóvel. 
Laudo pericial juntado aos autos (fls. 202/209). 
Requerimento dos autores discordando do laudo (fls. 211/212) e requerendo a juntada da 
auditoria realizada pelo Ministério do Bem-Estar Social. 
A CEF requereu juntada de parecer elaborado por assistente técnico (fls. 211/212), que 
foi deferido pelo Juiz às fls. 213/217. 
Relatório de auditoria juntado aos autos às fls.219/249. 
O MM. Juiz sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo nula 
apenas a cláusula que fixou o valor do preço do imóvel objeto da demanda, determinando 
que outro valor seja estabelecido em conformidade com o orçamento inicial da obra; e 
condenou a CEF e a PROEX de forma proporcional (art. 23 do CPC) no pagamento de 
honorários advocatícios fixado em 20% sobre o valor da causa. 
Alegando omissão na sentença, a CEF interpôs embargos declaratórios que foram 
rejeitados. 
Irresignada, a CEF apela da sentença invocando: 
a) inexistência do pré-contrato firmado entre as partes; 
b) o percentual de 47% já está embutido no contrato; 
c) ausência de fundamentação da sentença, violando os arts. 5º, LV, e 93, IX, da CF/88 e 
os arts. 165 e 458, II, do CPC. 
Contra-razões apresentadas às fls. 295/303. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): Como se sobressai dos autos, os 
autores se cadastraram perante a COHAB-RN para a aquisição do imóvel situado no 
Conjunto Habitacional Parque dos Coqueiros.  
Deve-se presumir que, à época, por volta do ano de 1988, foram informados do valor de 
tal imóvel, ou pelo menos tinham ciência de obter o financiamento para tanto, 
considerando tratar-se de um programa social voltado para pessoas da classe de renda 
baixa. 
Em 14.04.92, firmaram contrato por instrumento particular de compra e venda, mútuo com 
obrigações e quitação parcial com a CEF-Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de 
agente financiador do programa, que utilizava recursos do FGTS. 
Segundo alegam os autores, ora apelados, na inicial, "quando do recebimento do 
documento próprio para o pagamento da primeira prestação de amortização mensal 
(ocorrido após o transcurso do período de 30 dias da data da efetiva contratação), os 
requerentes perceberam que o valor do encargo mensal estava muito alto, 
desproporcional, em relação ao valor prometido para a compra e venda, tornando-se 
incompatível com a sua capacidade financeira". (Fls. 04). 
Daí ajuizarem a ação visando à anulação do contrato visando ao restabelecimento do 
status quo ante, conforme pactuado originariamente. 
Na verdade, a revisão do contrato entre a CEF e a PROEX, no percentual de 47%, 
implicou o repasse do percentual para o financiamento concedido aos autores. 
A auditoria realizada pelo Ministério do Bem-Estar Social constatou o superfaturamento 
do imóvel em causa. 
Demais disto, a inclusão do percentual de 84,32%, no preço do imóvel, afastou ainda 
mais do valor de mercado, onerando sobremaneira os mutuários. 
É que se colhe do documento de fls. 240/241, in verbis: 
"Empreendimento Parque dos Coqueiros. 
Nesse empreendimento, encontram-se quase todos os mesmos problemas comentados 
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no '30 DE SETEMBRO', isto é, inicialmente previsto para ser PROHAP-Setor Público, 
alterado para PROHAP-Setor Privado, com convites da COHAB às empreiteiras EC 
Engenharia (499 unidades); ARTUR AZEVEDO (497 unidades); PROEX 493 unidades); 
ECOCIL (487 unidades) e FIMAC (112 unidades). As quatro primeiras empreiteiras 
assinaram contrato em 06.11.89, enquanto a FIMAC assinou o seu em 09.03.90. Os 
valores respectivos de contratação foram, em UPF, 630.466, 628.563, 625.089, 616.662 
(aqueles contratos assinados em 06.11.89), o que já demonstra um custo inicial (sem 
inclusão de juros de carência), para cada unidade, de aproximadamente 1.265 UPF, 
superior em 41% aos contratos assinados no mesmo mês para os empreendimentos '30 
DE SETEMBRO'. Em 09.03.90, a CEF autorizou o realinhamento dos preços, o que 
elevou os custos unitários em mais 47% sobre aqueles contratados em 06.11.89 (que já 
estavam 41% mais altos que os do '30 DE SETEMBRO'), até hoje não comercializados. 
......................................................... 
Vale lembrar que em abril/90 o valor da UPF foi atualizado em 84,32%, aumentando mais 
ainda os preços dos imóveis que, em UPF, já haviam sido aumentados em função do 
realinhamento de preços concedido pela CEF aos empreiteiros em 09.03.90". 
Doutra parte, os autores não tiveram condições de verificar a inclusão dos aludidos 
percentuais, pois o contrato que firmaram com a Caixa Econômica Federal não 
mencionou o número de UPF's. 
Entendo que a razão está com a sentença, ao asseverar: 
"18. No entanto, a auditoria levada a cabo pelo Ministério do Bem-Estar Social no 
Processo 2.800.00295-93-45, cujo desconhecimento não pode ser invocado pela CEF, 
tendo em vista a sua repercussão no âmbito administrativo da Superintendência Regional 
do RN-SURGE-RN, justifica o acolhimento do pedido. 
19. Com base em tal documento, verifica-se que, para a realização do empreendimento 
Parque dos Coqueiros, a PROEX firmou contrato de mútuo com a CEF em razão do qual 
recebera o equivalente, em moeda da época, a 625.089 UPF's, a fim de, adquirindo 
terreno pertencente à COHAB-RN, edificar 493 unidades residenciais populares. Com 
base em tais valores, cada habitação deveria ser vendida ao público interessado por 
1.265 UPF's. 
20. O contrato entre a CEF e a PROEX foi firmado em 06.11.89, cuja cláusula sexta 
estipulava que os recursos, corrigidos monetariamente pelo indexador acima, seriam 
liberados mensalmente (a cópia do referido contrato encontra-se junta à resposta da 
PROEX). 
21. Surpreendentemente, no mesmo dia 06.11.89, antes mesmo do início da execução do 
contrato, a PROEX, juntamente com outras empresas participantes do empreendimento, 
formulou requerimento, demasiado sucinto, de revisão contratual da cláusula econômica 
do pactuado no percentual de 47%, o que foi aceito pela CEF. Isto importou diretamente, 
no mesmo patamar, na majoração do valor do lar a ser adquirido. 
22. Não se alegue que tal oneração no valor do mútuo firmado entre a CEF e a PROEX, e 
que importou na oneração da importância da unidade habitacional, foi justificada pela 
teoria da imprevisão. Primeiramente, a auditoria do Ministério do Bem-Estar Social já 
mostrava que, em 06.11.89, o valor de cada unidade, no Parque dos Coqueiros, superava 
em 41% o valor da cotação de imóveis similares, a serem construídos no 
empreendimento '30 de Setembro', em Mossoró-RN, conforme contrato firmado no 
mesmo mês. De outro lado, o contrato fora firmado com cláusula de reajuste monetário, 
cujo índice (UPF), por retratar o custo dos imóveis em causa, foi mantido. Por derradeiro, 
dentro do intervalo inferior a 24 horas que mediou entre a assinatura do contrato e o pleito 
de sua revisão, não se verificou nenhum fato imprevisível inevitável que onerasse 
excessivamente a prestação a ser cumprida pela Construtora PROEX. 
23. Além disso, não se pode olvidar que a variação de oitenta e quatro vírgula trinta e dois 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

por cento, sofrida pela UPF de abril/90, não fora repassada na mutação salarial do(s) 
autor(es). 
24. Tais eventos, incidentes de forma cumulativa, produziram um acréscimo de 
aproximadamente 170,48% no valor da habitação". (Fls. 262/264). 
A apelante pretende obter a anulação da douta sentença alegando evidente falta de 
fundamentação, pois caberia aos apelados provar a sua omissão dolosa acerca do fato do 
realinhamento concedido e que sem tal omissão o contrato não teria sido celebrado. 
Não penso assim. A sentença está por demais fundamentada. Há evidência de que os 
autores não poderiam contratar se soubessem que o valor do imóvel evoluíra à 
estratosfera e, conseqüentemente, não seriam jamais os seus proprietários. 
Aliás, não é esse o escopo dos programas sociais relativos à habitação popular.  
O fato objetivo é que houve significativos aumentos a repercutir no preço do imóvel e das 
prestações do financiamento, tornando por demais oneroso o contrato, tornando-o 
impraticável, ainda em seu nascedouro. 
É intuitivo que os mutuários de baixa renda não se envolveram com os sensíveis 
aumentos realizados entre a CEF e as empreiteiras, ocasionando, na outra ponta, o 
aumento vertiginoso da preço do imóvel.  
A alegação de que houve aumentos antes da lavratura dos contratos de financiamentos, à 
primeira vista pode parecer sedutora, ante o princípio da força obrigatória dos contratos. 
Todavia, os mutuários foram induzidos a assinar um contrato de financiamento que não 
poderiam pagar, o que é um contra-senso, desvirtuando, inclusive, os objetivos do 
programa social. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação, mantendo a sentença pelos seus 
bem apresentados fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 112.810-CE  
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS-DNOCS 
Apelados: MARIA RIVANDA PASSOS BOTELHO DA PAZ E OUTROS 
Advogados: DRS. CÉLIA MARIA CRUZ ALENCASTRO E OUTROS (APTE.) E  
ELILDA PARENTE GUIMARÃES E OUTRO (APDOS.) 
 

EMENTA 
Administrativo. Servidor público. Aposentadoria. Art. 192, II, da Lei 8.112/90.  
1. O acréscimo a que se refere o item II do art. 192 da Lei nº 8.112/90 é a diferença entre 
a remuneração do padrão da última classe da carreira e a do padrão imediatamente 
anterior. 
2. Precedente desta eg. Corte. 
3. Apelo improvido.  
 

ACÓRDÃO 
Vistos, discutidos e relatados estes autos em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, do voto do Juiz 
Relator e das notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 5 de agosto de 1997 (data do julgamento). 
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JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Maria Rivanda Passos Botelho da Paz e outros 
ajuizaram ação ordinária contra o DNOCS - Departamento Nacional de Obras Contra as 
Secas, objetivando ver reconhecido o direito de que seja calculada a sua remuneração 
levando-se em conta o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 
permanentes estabelecidas em lei. 
Sustentam, em síntese, que são servidores federais inativos, vinculados ao DNOCS, 
aposentados com proventos integrais. À época da aposentadoria, por serem ocupantes 
da última classe de suas respectivas carreiras, percebiam seus proventos com base no 
art. 192 da Lei nº 8.112/90, que estabelece, para fins de cálculo da aposentadoria do 
servidor na última classe da carreira, o acréscimo da diferença entre esse padrão e o da 
classe imediatamente anterior. 
Aduzem que receberam regularmente seus proventos até fevereiro de 1995, quando os 
valores percebidos foram bastante reduzidos, por ter a autarquia ré, ora apelante, 
passado a entender que a remuneração a que se refere o art. 192 da citada lei era 
apenas o seu vencimento básico, não englobando as demais vantangens pecuniárias de 
caráter permanente. 
Devidamente citado, o DNOCS apresentou contestação (fls. 55), alegando que a atitude 
adotada pela autarquia, no âmbito administrativo, teve como fundamento o cumprimento 
das decisões superiores emanadas do TCU, de modo que não teria agido de modo 
contrário ao princípio da legalidade. 
Na sentença de fls. 72, o MM. Juiz singular julgou procedente o pedido. 
Dessa decisão, apela a autarquia, reiterando os termos da contestação (fls. 79).  
Foram apresentadas contra-razões intempestivamente. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A sentença apelada, da lavra do MM. Juiz 
Danilo Fontenele Sampaio, está redigida nos seguintes termos: 
"O art. 192, inc. II, da Lei nº 8.112/90, consigna que: 
'Art. 192: O servidor que contar tempo de serviço para aposentadoria com provento 
integral será aposentado: 
(...) 
II - quando ocupante da última classe da carreira, com a remuneração do padrão 
correspondente, acrescida da diferença entre esse e o padrão da classe imediatamente 
anterior'. 
Esse artigo foi inicialmente vetado pelo Presidente da República quando da sanção da Lei 
8.112/90, por entender que tal dispositivo concede vantagens ao inativo sem contrapartida 
ao pessoal ativo, sendo tal veto rejeitado pelo Congresso Nacional. 
Na verdade, a Constituição de 1969 proibia expressamente, no art. 102, parágrafo 2º, que 
qualquer inativo percebesse mais que servidor ativo, excluídas eventualmente aquelas 
vantagens pessoais permanentes, incorporadas quando da aposentadoria. 
No entanto, a Carta Magna de 1988 não reproduziu tal limitação. 
Pois bem, os autores argumentam que o art. 192, II, da Lei nº 8.112/90, refere-se a 
'remunerações' e não a 'vencimentos'. 
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Percebe-se que a lei fala que 'o servidor que contar tempo de serviço para aposentadoria 
com provento integral será aposentado, quando ocupante da última classe da carreira, 
com a remuneração do padrão correspondente, acrescida da diferença entre esse e o 
padrão da classe imediatamente anterior'. Parece-nos, assim, que a diferença é entre 
esse padrão da última classe e o padrão da classe imediatamente anterior e não sobre 
remunerações, como desejam os autores. 
Do ponto de vista de interpretação da legislação aplicável, os autores não possuem direito 
a ser argüido. 
No entanto, percebemos um outro fato que agasalha a pretensão dos mesmos, qual seja 
verificar-se como verossímeis as alegações de ausência do devido processo legal na 
diminuição dos proventos, uma vez que a autarquia-ré não mencionou, na sua resposta 
contestação, a adoção de qualquer procedimento administrativo para a efetivação de 
referida diminuição. 
Somos daqueles que acreditam na supremacia da Constituição e na aplicação imediata 
do disposto como garantias fundamentais de que ninguém será privado da liberdade ou 
de seus bens sem o devido processo legal (art. 5º, LIV) e que aos litigantes, em processo 
judicial e administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e 
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV). 
Obviamente não negamos a possibilidade da autarquia-ré exercer o seu direito de 
controle da legalidade e de mérito dos seus próprios atos, uma vez que a 'Administração 
pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque 
deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 
apreciação judicial' (STF - Súmula 473). No entanto, o poder-dever de autotutela não leva 
à conclusão de que a Administração pode afetar direitos ou situações fáticas que ela 
mesma criou sem que se dê oportunidade de defesa aos interessados, sendo tal situação 
ainda mais drasticamente evidente quando ocorreu apenas uma mudança de 
interpretação das normas ou de uma orientação administrativa. 
A decisão administrativa, portanto, tomada sem ouvir os autores, importou em restringir 
direito conferido pela própria Constituição Federal, sendo que a redução dos proventos 
dependia do devido processo legal, com direito ao contraditório e ampla defesa. 
A autarquia-ré, se e quando assim o desejar, pode rever os proventos dos autores da 
mesma forma como já o fez, mas sempre assegurando aos mesmos as garantias 
constitucionais. 
Por ora, os fatos apresentados no presente processo revelam flagrante 
inconstitucionalidade no procedimento administrativo que ensejou a redução dos 
proventos dos autores. 
Assim, ante o exposto e tendo em vista a ausência do devido processo legal como 
fundamento da decisão da autarquia-ré, nos termos do art. 5º, LIV e LV, da Constituição 
Federal, julgo procedente o pedido e condeno a autarquia-ré a calcular os proventos dos 
autores com base no termo 'remuneração', de acordo com o disposto nos arts. 192, II, e 
41 da Lei 8.112/90, bem como condeno a autarquia-ré no pagamento das diferenças 
apuradas a partir de março de 1995, devidamente corrigidas". 
Com a devida vênia, discordo do entendimento do nobre Julgador. Entendo que o 
legislador, ao instituir o benefício do art. 192, II, da Lei nº 8.112/90, no sentido de 
assegurar, no ato de aposentadoria, aos servidores ocupantes da última classe da 
carreira, o acréscimo da diferença entre esse padrão e o da classe imediatamente 
anterior, referiu-se ao vencimento do cargo efetivo, somado às vantagens pecuniárias 
permanentes estabelecidas em lei. 
Essa é a interpretação que se coaduna com o exposto no item I do mencionado diploma 
legal, que assegura ao servidor não ocupante da última classe da carreira a 
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aposentadoria "com a remuneração do padrão da classe imediatamente superior àquela 
em que se encontra posicionado".  
Não se discute que, para efeito deste item, a remuneração a ser considerada engloba o 
vencimento-base e as vantagens permanentes estabelecidas em lei. Assim, dar-se 
interpretação diferente à expressão "remuneração", contida no item II do art. 192, seria 
dar tratamento diferenciado aos servidores, o que é vedado constitucionalmente. 
Nesse sentido, já se posicionou a eg. 1ª Turma, na AMS nº 53.588-CE, Rel. Juiz 
Francisco Falcão, DJ de 26.09.96. O voto proferido por S. Exa., na ocasião, contém, em 
sua essência, a seguinte fundamentação: 
"...A nível constitucional observa-se inserto ao art. 40, § 4º, a preocupação na 
manutenção do mesmo nível de renda entre os servidores ativos e inativos, estando claro 
que esta paridade tem como base a remuneração. 
Força é reconhecer que o mandamento constitucional erigiu a remuneração, e não o 
vencimento, como suporte para a isonomia entre ativos e inativos. 
A lei 8.112/90, em seu art. 192, ratifica esse entendimento, ao anotar que: quando 
ocupante da última classe da carreira, o servidor será aposentado com a remuneração do 
padrão correspondente, acrescida da diferença entre esse e o padrão da classe 
imediatamente anterior. 
A diferença insculpida na determinação legal diz respeito à remuneração do padrão, o 
qual representa um posicionamento dentro da classe de uma carreira, exsurge assim, de 
forma clara, a intenção do legislador de resguardar o elo para a fixação da aposentadoria, 
qual seja, a remuneração. 
Neste contexto, entendo, diferentemente do Julgador monocrático, que igualou o 
vencimento ao padrão, e atrelou este ao resultado da diferença para fins de aposentação. 
Ora, o legislador, quando da elaboração deste inciso, se pretendesse utilizar o 
vencimento como diferença para a aposentadoria, deveria substituir o termo 
'remuneração' por 'valor', uma vez que o valor do padrão corresponde obrigatoriamente 
ao vencimento, ipso facto, acolho os argumentos do apelante". 
Com estas considerações, embora discordando da fundamentação adotada na sentença, 
mantenho a decisão singular, no sentido de julgar procedente o pedido formulado na 
inicial. Nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 114.487-CE 
Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelado: FRANCISCO XAVIER DE SOUSA 
Advogados: DRS. CLEITON LIMA ASSUNÇÃO E OUTROS (APTE.) E  
DANILO SÁVIO ROCHA CAVALCANTE (APDO.) 
 

EMENTA 
Previdenciário e Constitucional. Art. 201, §§ 5º e 6º, da Constituição Federal. Nulidade. 
Pagamento administrativo. Gratificação natalina. Correção monetária.  
- Não há que se falar em nulidade absoluta quando da ausência de exigibilidade da 
intervenção do Ministério Público. 
- Prescrição qüinqüenal já reconhecida pelo MM. Juiz a quo. 
- A simples alegação de existência de pagamento administrativo não autoriza a extinção 
do feito por perda do objeto. 
- Beneficiário da Previdência Social tem direito à gratificação natalina de que trata o art. 
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201, § 6º, contudo o beneficiário da assistência social não tem direito à referida 
gratificação natalina. 
- Correção monetária nos termos da Lei nº 6.899/81. 
- Apelação parcialmente provida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma 
do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 12 de junho de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Presidente 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: O caso é de apelação que interpõe o Instituto 
Nacional do Seguro Social contra a sentença que julgou procedente ação ordinária para 
condenar a autarquia-ré no pagamento das diferenças resultantes da aplicação do art. 
201, §§ 5º e 6º, da Constituição Federal, sobre os benefícios do autor, a partir da 
promulgação da Carta Magna de 1988. 
O INSS, inconformado, requer, preliminarmente, a nulidade absoluta do decisum, em face 
da não intervenção do Ministério Público, na forma dos arts. 82, 84 e 246 do CPC, como 
também a extinção do processo sem julgamento do mérito, face ao pagamento 
administrativo que a autarquia alega fazer. Requer, ainda, o reconhecimento da 
prescrição qüinqüenal. No mérito, requer a reforma do julgado, argumentando que já está 
havendo o pagamento administrativo das parcelas atrasadas, requerendo a extinção do 
feito por perda do objeto ou a sua suspensão para a efetivação do pagamento. Requer, 
ainda, a exclusão da gratificação natalina dos autores da assistência social, como 
também afastar a aplicação da Súmula 71 do ex-TFR para o cálculo da correção 
monetária das diferenças apuradas. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): Preliminarmente, requer a autarquia a 
nulidade absoluta do feito, alegando a falta da interveniência do Ministério Público. Não 
assiste razão à autarquia apelante, uma vez que inexiste nítido interesse público que 
venha a exigir a presença do órgão ministerial, não sendo caso de intervenção 
obrigatória.  
Demais disto, não justifica o INSS qual o interesse do Ministério Público na presente 
ação, mormente quando o órgão já se encontra devidamente representado. 
No tocante à preliminar da carência da ação por falta de interesse processual face ao 
pagamento administrativo que a autarquia alega fazer, não vejo como acatá-la, pois o 
beneficiário não é forçado a receber parceladamente o débito e, ainda, pela falta de 
comprovação do pagamento integral das diferenças devidas. 
Quanto à prescrição qüinqüenal argüida pela autarquia, verifico que o MM. Juiz a quo, no 
seu decisum, já a reconheceu. 
No mérito, a primeira questão debatida versa sobre o pagamento das diferenças relativas 
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à aplicação dos §§ 5º e 6º da CF. Alega a autarquia que está efetuando o pagamento 
administrativo, de conformidade com a Portaria Ministerial nº 714, de 09.12.93, e, assim 
ocorrendo, deva ser suspenso ou extinto o presente feito pela perda do objeto. 
Entendo que a mesma não deve prosperar, pois o beneficiário não é obrigado a receber 
as diferenças em parcelas, como também a autarquia não comprovou o pagamento 
administrativo de todos os valores devidos ao beneficiário. 
No caso da gratificação natalina, sendo o titular possuidor de aposentadoria ou pensão 
previdenciária, terá direito ao disposto no art. 201, § 6º, da Constituição Federal; contudo, 
se o beneficiário for da assistência social, espécies 11, 12, 30 ou 40, não terá direito à 
gratificação natalina. 
A Lei 6.179/74, art. 2º, I, instituiu a renda mensal vitalícia para os maiores de 70 anos de 
idade e os inválidos, a qual continuou integrando o elenco de benefícios da Previdência 
Social, mesmo depois da Lei 8.213/91. 
A correção monetária, por sua vez, já foi um tema muito controverso. Hoje, contudo, trata-
se de matéria sumulada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 148, verbis: 
"Os débitos relativos a benefício previdenciário, vencidos e cobrados em juízo após a 
vigência da Lei nº 6.899/81, devem ser corrigidos monetariamente na forma prevista 
nesse diploma legal". 
A própria jurisprudência dos Tribunais já é mansa no sentido da aplicação da Lei nº 
6.899/81. 
Com estas considerações, dou parcial provimento à apelação da autarquia, apenas para 
excluir a gratificação natalina dos autores da assistência social, espécies 11, 12, 30 ou 40, 
como também para excluir a aplicação da Súmula nº 71 do ex-TFR. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 114.767-RN 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelantes: E.C. - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Apelado: LUIZ CLÁUDIO PENHA DA SILVA 
Advogados: DRS. VALMIR FERREIRA DA ROCHA E PAULO HUMBERTO PINHEIRO DE 
SOUZA E OUTROS (APTES.) E PEDRO SIMÕES NETO E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Civil. Financiamento de imóvel pelo Sistema Financeiro de Habitação. Formação de 
cooperativa. Omissão de informação quanto ao realinhamento de preço em 47%. Causa 
que onerou excessivamente o contrato, com a elevação das prestações dos mutuários. 
Inclusão no cálculo da prestação da variação da UPF de abril de 1990, não repassada 
aos vencimentos dos autores. Cláusulas abusivas que ensejam a revisão contratual. 
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, 17 de junho de 1997 (data do julgamento). 
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JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente e Relator  
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: A sentença recorrida julgou parcialmente 
procedente a demanda, reconhecendo, em resumo: 
"1. Tendo as demandadas, intencionalmente, omitido aos autores, quando da celebração 
do pacto, a inclusão, no custo da obra, de revisão em percental bastante elevado (47%), 
postulada na data da assinatura do contrato, bem como a variação da UPF de abril de 
1990, não repassada aos vencimentos dos autores, tornando excessivamente onerosa a 
prestação destes, é de serem aplicados os arts. 94 e 147, II, ambos do Código Civil. 
2. Contendo o ato jurídico partes autônomas, a nulidade de uma delas não contamina o 
todo, solução adotada em face do grave problema social a ser acarretado com o 
acolhimento total da súplica. 
3. Acatamento de parte do pedido. Reconhecimento da nulidade da cláusula fixadora do 
preço do imóvel adquirido, a fim de que outro seja estabelecido em conformidade com o 
orçamento inaugural da obra". 
Apelam a E.C. Engenharia e Consultoria Ltda. e a Caixa Econômica Federal, alegando, 
em resumo, que não existiu pré-contrato, que não houve compromisso da CEF com o 
apelado, nem omissão da revisão contratual procedida. Salienta que o reajuste de 47% 
não pode ser considerado, hipoteticamente, como possível causa de desistência do 
contrato pelo adquirente do imóvel. 
O apelado apresentou contra-razões pela confirmação da sentença. 
É o relatório.  
Peço dia para julgamento.  
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O fato omitido intencionalmente do 
adquirente do imóvel resta comprovado no relatório da auditoria do Ministério do Bem-
Estar Social - Processo 2.800.002985-93-45 - do qual consta que as unidades 
habitacionais do projeto Parque dos Coqueiros deveriam ser vendidas ao público por 
1.265 UPFs. Firmado o contrato entre a Caixa Econômica Federal e o PROTEX, em 6 de 
novembro de 1989, no mesmo dia as empresas que participavam do empreendimento 
requereram uma revisão contratual de 47%, o que a empresa pública federal de pronto 
aceitou.  
A adesão ao projeto do empreendimento se dera em agosto de 1988 (fls. 44). 
Evidencia-se a injustificada e súbita elevação no orçamento do projeto, com reflexos 
sobre o custo das unidades, para o correspondente a 1.896,79 UPFs. 
O dano é manifesto e suportado pelo adquirente. 
Revela ainda o Magistrado, em sua bem lançada sentença, que houve ainda a inclusão, 
para efeito de variação da prestação em 84,32%, da UPF de abril de 1990, que não foi 
repassada aos vencimentos do autor.  
Os efeitos do aumento indevido e injustificável, de um dia para outro, do custo da obra, e 
da inobservância da equivalência salarial, autorizam a revisão do contrato do modo como 
determinado pelo MM. Juiz Federal sentenciante: outro preço da obra deve ser estipulado, 
em consonância com o projeto inicial, no montante de 625.089 UPFs, quantia a ser 
dividida pelo número de unidades edificadas, revisando-se, então, o valor das prestações, 
abatendo-se os valores já pagos com a compensação das diferenças. 
Por essas razões, nego provimento aos apelos.  
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 117.708-PE  
Relator: O SR. JUÍZ ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO 
Apelantes: RINALDO MEIRA LINS E OUTROS 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA-INCRA 
Advogado: DR. FILIPE CARLOS ALBUQUERQUE (APTES.) 
 

EMENTA 
Administrativo. Processual Civil. Desapropriação para fins de reforma agrária. Ação 
cautelar onde se pede a suspensão da imissão de posse sob fundamento de apresentar-
se a propriedade insuscetível de desapropriação. Arrendatários. Legitimidade ad causam. 
1. Sendo a desapropriação forma originária de aquisição da propriedade, a indenização 
há de cobrir todo e qualquer direito encontrado no universo do bem expropriado, desde 
que unidos por uma inegável comunhão de interesses econômicos, tais como os direitos 
dos usufrutuários, usuários, habitadores, credores anticréticos, hipotecários, pignoratícios 
e caucionários, e de todos os que co-dividem materialmente, ou no tempo, a propriedade. 
2. Arrendatários que são os apelantes, inegavelmente não há se lhes negar a titularidade 
de um direito real no tocante ao bem expropriado, traduzido na própria posse, figurando, 
pois, os mesmos como terceiros interessados, na qualidade de litisconsortes necessários, 
com legitimidade de presentarem-se na ação expropriatória, inclusive pleiteando medida 
cautelar admissível à hipótese. 
3. Objetivando-se na ação principal, da qual é preparatória a cautelar em tela, provar ser o 
imóvel desapropriando um imóvel produtivo (empresa rural), como, prima facie, já noticia 
o laudo de avaliação trazido aos autos, ressalta a presença dos requisitos necessários à 
concessão da cautelar, em caráter liminar, de modo a autorizar a suspensão da imissão 
do INCRA na posse do bem expropriando, até o julgamento da ação acautelatória em 
questão. 
4. Apelação provida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar provimento à 
apelação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 5 de agosto de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO - Relator 
 

RELATÓRIO  
O SENHOR JUIZ ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO: Rinaldo Meira Lins e outros 
apelam da sentença de fls. 335 a 337, da lavra do MM. Juiz Ubaldo Ataíde Cavalcante, da 
7ª Vara-PE, que, na Ação Cautelar 96.14761-2, acolhendo preliminar de ilegitimidade 
ativa ad causam, aduzida pelo INCRA, extinguiu o processo sem julgamento do mérito. 
Fundamentou S. Exa. sua decisão no art. 4º da Lei Complementar nº 76/93, posto que "a 
ação de desapropriação é promovida contra o proprietário do imóvel expropriando , não 
podendo, em conseqüência, os arrendatários àquela se oporem" (fls. 337).  
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Insurgem-se os apelantes contra a referida decisão, aduzindo que os mesmos, como 
titulares da posse do imóvel, possuem legitimidade para defendê-la. Ademais, alegam a 
iminência de dano de incerta reparação, motivado pela possibilidade de imissão de posse, 
bem como a impossibilidade de desapropriação do imóvel, produtivo que se apresenta.  
Contra razões.  
Por distribuição, couberam-me os presentes autos.  
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO (Relator): Cuida a hipótese 
de apelação da decisão proferida pelo MM. Juiz Ubaldo Ataíde Cavalcante, da 7ª Vara-
PE, na Ação Cautelar 96.14761-2, que restou por reconhecer a ilegitimidade ativa ad 
causam dos arrendatários, com fundamento no art. 4ª da Lei Complementar nº 76/93, 
para oporem-se à ação de desapropriação movida pelo INCRA. 
Sobre a legitimidade ad causam, ou pertinência subjetiva da ação, na terminologia de 
Liebman e Buzaid, relembrem-se as preleções de Chiovenda (Instituições de Direito 
Processual Civil): 
"Quando a ação tende à mudança de uma relação ou estado uno, não se pode propor 
senão em face a todos os partícipes da relação ou estado; porque o que existe como 
unidade composta de vários, não pode deixar de existir como unidade senão 
relativamente a todos: a sentença que opera a mudança (...), deve operá-la para todos os 
componentes; de outra forma inutiliter datur. (...) Aí, o litisconsórcio é necessário". 
Na hipótese, saliente-se que, conforme doutrina unânime, a desapropriação é forma de 
perda da propriedade, rompendo todos os vínculos reais anteriores. Em outros termos, 
confere ao Poder desapropriante propriedade plena, posto derivada em interesse público 
ou interesse social. Dessarte, mister observar-se como se encontram distribuídos os 
poderes inerentes à propriedade, em seu momento anterior à desapropriação.  
Com efeito, a "fracionabilidade" da propriedade (conceito romano) ou sua "elasticidade" 
(como prefere a doutrina italiana), longe de ser mera exceção do instituto, vislumbra-se 
como um seu elemento intrínseco. A propriedade define-se não como um direito, mas 
como um plexo de poderes, que nem sempre se exterioriza nas mãos de único titular, 
sendo, assim, possível, em uma acepção ampla, conceberem-se os enfiteutas, 
usufrutuários etc., como proprietários, não titulares de uma propriedade plena, mas 
titulares de poderes inerentes à propriedade (usar, fruir, dispor e reivindicar). 
Tal comunhão de interesses, originária de uma situação jurídica base - propriedade, 
repercute no plano processual, implicando a formação de litisconsórcio. 
Consoante Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, vol. 14, p. 237):  
"Têm de ser citados todos os titulares de direitos que a desapropriação há de apanhar; 
portanto quem quer que, com a desapropriação sofra a perda do direito (...). Não se pode 
citar só o titular do domínio se há titulares de direito de usufruto, uso, ou habitação, 
credores hipotecários, pignoratícios ou caucionários, nem se pode citar só o titular do 
título de sócio ou de crédito, que está caucionado, sem se citar o credor caucionário". 
É que a desapropriação, não se confundindo com uma simples compra e venda, onde os 
preços são ajustados entre as partes e vige a liberdade contratual, implica verdadeira sub-
rogação real. Em outros termos, o Poder Público desapropriante obriga-se a repor, no 
patrimônio dos titulares dos direitos expropriados, idêntica expressão econômica à que foi 
retirada coativamente, nem mais nem menos.  
Entender-se de modo diverso seria confundirem-se os conceitos de desapropriação e 
confisco, retirando-se-lhe a legitimidade, deturpando seu conteúdo. Sendo uma sub-
rogação real, a todo aquele que for prejudicado com a desapropriação corresponde direito 
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à indenização, conforme expõe Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, vol. 14, 
p.179): 
"A indenização há de ser a todos os que sofrem com a desapropriação, mas a técnica 
legislativa pode adotar, quanto aos direitos reais: a) o princípio da unicidade da 
indenização, segundo o qual o valor da indenização corresponde a todos os elementos da 
propriedade, de modo que representa soma de valores; b) o princípio da pluralidade de 
indenizações, segundo o qual a cada direito que os demandados perdem, corresponde 
um valor (...).  
Quando se trata de direitos que recaem sobre o bem, como os direitos reais, no valor da 
indenização se incluem os valores deles, razão por que se dá a sub-rogação. Quando se 
trata de direitos obrigacionais não se incluem; a indenização é à parte. Se o possuidor do 
bem tem direito à indenização ou a frutos, ou a benfeitorias anteriores à declaração de 
desapropriação, o desapropriante há de justa e previamente indenizar ou entregar (...).  
Se não há outro meio para se extinguir a relação jurídica, o desapropriante tem de chamar 
a juízo o possuidor, contra o qual sem eficácia de coisa julgada o mandado de imissão de 
posse seria contrário à Constituição e ao sistema jurídico brasileiro". 
É necessário, ainda, dispor sobre a natureza do contrato de arrendamento que é bilateral, 
consensual, oneroso, aleatório, não solene e intuitu personae.  
Sendo um contrato consensual, sabe-se que resulta da vontade das partes contratantes, 
encontrando-se essa vontade regulamentada de acordo com a Lei 4.504, de 30 de 
novembro de 1964, que dispõe sobre o uso da posse temporária de terra, esta definida 
em seu art. 92, caput e § 1º:  
"A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato expresso ou 
tácito, estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou 
pecuária, sob forma de arrendamento rural, de parceria agrícola, agro-industrial e 
extrativa, nos termos desta lei. 
§ 1º. O proprietário garantirá ao arrendatário ou parceiro o uso e gozo do imóvel 
arrendado ou cedido em parceria". 
Do exposto, percebe-se que o arrendatário é titular de um direito real, traduzido na própria 
posse e para defendê-la observará o estabelecido no art. 41 do Decreto nº 59.566, de 14 
de novembro de 1966, que trata das obrigações do arrendatário: 
"Art. 41. O arrendatário é obrigado: 
(...) 
II - a usar o imóvel rural, conforme o convencionado, ou presumido, e a tratá-lo com o 
mesmo cuidado como se fosse seu, não podendo mudar sua destinação contratual;  
(...)" 
Conseqüentemente, verifica-se que os arrendatários não só têm direito a se utilizarem de 
meios jurídicos para defesa de suas posses como também têm a obrigação de defendê-
las. 
O mestre luso Oliveira Ascensão, citado por Arnaldo Rizzardo em sua obra Contratos, 
defende, no que toca ao arrendamento, a natureza de direito real, à semelhança do que 
ocorre com o uso ou a habitação:  
"O direito de arrendamento é inerente ao prédio e atribui o aproveitamento deste... Temos 
a inerência e a funcionalidade, com as suas típicas conseqüências, a seqüela e a 
preferência, em perfeita identidade de condições com o que acontece em todos os direitos 
reais. Parece por isso ser forçoso o reconhecimento de que o arrendamento, quaisquer 
que tenham sido suas origens, constitui hoje um direito real". 
Observe-se que a própria posse, atribuída ao arrendatário, apresenta-se como direito real 
deste, o que justifica sua inclusão naquela comunhão de interesses. 
Neste sentido doutrina Caio Mário da Silva Pereira (Instituições, vol. IV, p. 22), sobre a 
posse: 
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"Se é certo que ainda subsistem dúvidas e objeções, certo é, também, que a tendência da 
doutrina como dos modernos códigos é considerá-la um direito. Na verdade perdeu hoje 
importância o debate, resolvendo-se com dizer que, nascendo a posse de uma relação de 
fato, converte-se de pronto numa relação jurídica. Caracterizada como direito, vem depois 
a discordância quanto à tipificação deste. Sem embargo de opiniões em contrário, é um 
direito real, com todas as suas características: oponibilidade erga omnes, indeterminação 
do sujeito passivo, incidência em objeto obrigatoriamente determinado etc." 
Idêntico conteúdo denotam as palavras de Orlando Gomes (Direitos Reais): 
"Se a posse é um direito, como o reconhece, hoje, a maioria dos juristas, é preciso saber 
se tem natureza de um direito real ou pessoal. A circunstância de ceder a um direito 
superior, como o de propriedade, não significa que seja um direito pessoal. Trata-se de 
uma limitação que não é incompatível com o direito real. O que importa para caracterizar 
a este é o fato de se exercer sem intermediário. Na posse, a sujeição da coisa à pessoa é 
direta e imediata. Não há um sujeito passivo determinado. O direito do possuidor se 
exerce erga omnes. Todos são obrigados a respeitá-lo. Só os direitos reais têm essa 
virtude. (...)" 
Sem dúvida, a desapropriação atinge o dominus, sendo este forçado a transferir, por 
interesse social, a propriedade ao poder público. Idêntica a situação dos demais titulares 
de direito real, que se encontram obrigados a suportar a perda destes direitos, em prol do 
mesmo interesse social.  
Assim sendo, se ao dominus se atribui legitimidade ativa para, em caso de 
desapropriação, opor-se ao Poder Público, inclusive questionando a possibilidade de 
expropriação do imóvel, frente às vedações constitucionais, apresentam-se com idêntica 
legitimidade aqueles titulares de direitos reais, litisconsortes necessários.  
Superada a discussão acerca da legitimidade dos arrendatários, cumpre adentrar na 
matéria meritória, analisando-se os requisitos necessários à concessão da cautela, em 
caráter liminar. 
Com relação ao fumus boni juris, identifico-o frente à presença do laudo de avaliação 
constante às fls. 228/254, o qual, embora sendo documento particular, concluiu pela 
produtividade do imóvel rural desapropriando, que se constitui em empresa rural. 
Com efeito, sem prejulgar a matéria, o que compete ao Juiz da ação de desapropriação, 
tem-se a possibilidade, rectius plausibilidade do direito invocado.  
Salientem-se as preleções de Carnelutti, para o qual, se o processo cognitivo busca a 
perfeição, a verdade material, o processo cautelar expressamente a rejeita, primando por 
evitar um dano irreversível ou de difícil reparação. 
Tal dano identifico na imissão de posse, a qual, uma vez deferida pelo MM. Juiz 
monocrático, implicaria na ruptura dos trabalhos agrícolas possivelmente desenvolvidos 
pelos arrendatários. 
Sob o influxo dessas argumentações, dou provimento à apelação, para anular a sentença 
e impedir a imissão de posse ao INCRA, referente aos engenhos Penanduba, Palmeira e 
Pedra Lavrada, até a decisão definitiva da ação cautelar, devendo os autos retornarem ao 
Juízo a quo para instrução e julgamento da mesma. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.458-AL 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelado: LAÉRCIO MALTA BRANDÃO 
Advogado: DR. RAIMUNDO ANTÔNIO PALMEIRA DE ARAÚJO (APDO.) 
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EMENTA 
Processual Penal e Penal. Referência na sentença de absolvição aos incisos III e VI do 
art. 386. Fundamentação que deixa claro o motivo da absolvição. Falta de prova do tipo 
subjetivo da denunciação caluniosa: a evidência de que o denunciante sabia da inocência 
do denunciado. 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 a 
preliminar e, no mérito, 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, 14 de agosto de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente e Relator  
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: O Ministério Público Federal apela ante 
sentença que absolveu Laércio Malta Brandão da imputação do delito do art. 339 do 
Código Penal Brasileiro, por haver representado junto à Procuradoria da República contra 
César Eustáquio Malta Amaral, dando origem a inquérito, pela prática do crime do art. 
299, CP, que foi arquivado em virtude da constatação de que o indiciado não praticara o 
fato. 
Alega, em resumo, que a sentença é nula, porque baseada em fundamentos 
contraditórios, quais os de não constituir o fato infração penal e de não haver prova 
suficiente para a condenação. No mérito, sustenta que o acusado era sabedor da 
inocência de César Amaral, mas, por diferenças políticas, aguardou a época das eleições 
para apresentar a notícia crime. 
A defesa não apresentou resposta, tendo, neste Tribunal, sido nomeado defensor dativo, 
que, em contra-razões, sustenta a validade da sentença e a inexistência do tipo subjetivo. 
A douta Procuradoria Regional da República manifestou-se, preliminarmente, pelo 
provimento do apelo, com a anulação da sentença, e, no mérito, pela caracterização da 
denunciação caluniosa. 
É o relatório. 
Ao eminente Juiz Araken Mariz, Revisor. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Diz o MM. Juiz Federal setenciante: 
"É inegável que não restou provada nos autos a má fé do denunciado ao representar 
perante o Ministério Público contra César..." (leio trecho de fls. 317). 
A indicação dos incisos III e VI do art. 386 não tem o condão de desfazer a linha de 
raciocínio desenvolvida pelo Julgador. Resta claro o seu entendimento de que a acusação 
não comprovou a ocorrência de fatos que demonstrassem o conhecimento do acusado de 
que César Amaral era inocente quanto à falsificação de certificado escolar. A mera 
irregularidade na referência aos dispositivos que embasam a absolvição não é suficiente 
para anular a sentença. 
Assim, rejeito a preliminar. 
No mérito, inexiste mesmo prova de que o apelado soubesse da inocência de César 
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Amaral. O certo é que ele tinha conhecimento da existência do certificado falso entregue à 
Escola Técnica Federal de Alagoas e que aguardou o momento que lhe pareceu mais 
propício para acusar o desafeto político, mas, se isso é reprovável sob o aspecto ético, 
não chega a constituir o delito de denunciação caluniosa, ante a falta do elemento 
subjetivo, que se caracteriza pela ciência da inocência do denunciado. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.616-PB 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelante: SEVERINO XAVIER PIMENTEL JÚNIOR 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogados: DRS. MANOEL BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS (APTE.) 
 

EMENTA 
Penal. Estelionato. Extinção da punibilidade pela prescrição retroativa. Provimento da 
apelação.  
1. Denúncia recebida em 29 de janeiro de 1990, em relação a fatos ocorridos entre maio 
de 1987 e agosto de 1988; sentença proferida em abril de 1996. Réu condenado pelo 
delito de estelionato à pena de um ano de reclusão. 
2. Transcurso de lapso de tempo superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia 
e a data da sentença. 
3. Extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva que se 
reconhece em favor do réu (Código Penal Brasileiro, artigos 107, IV, 109, V, 110, §§ 1º e 
2º). 
4. Apelação provida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, entre partes acima identificadas decide 
a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar 
provimento à apelação, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas taquigráficas 
constantes nos autos, que fazem parte integrante do presente julgado.  
Custas, como de lei. 
Recife, 12 de junho de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Presidente e Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Trata-se de ação criminal em que figura como 
acusado Severino Xavier Pimentel Júnior, tido como incurso no art. 171, §§ 2º, II, e 3º do 
Código Penal em vigor. 
Finda a instrução, o ilustre Juiz singular, com base nas provas produzidas, lavrou 
sentença condenando o réu nas penas do art. 171 da Lei Penal básica. 
O apelante, nas razões de apelação, argüiu, preliminarmente, a prescrição retroativa. 
Suplicou pela extinção da punibilidade. 
Contra-razões pela extinção da punibilidade, tendo em vista ter-se operado a prescrição 
retroativa. 
O douto presentante do Parquet Federal opinou pelo provimento do apelo, à conta da 
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ocorrência da prescrição. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Data vênia, a apelação merece ser 
provida. 
Segundo a denúncia, o acusado, em maio de 1987, assinou contrato de mútuo com a 
Caixa Econômica Federal - CEF, com obrigações e hipoteca, com vistas à construção de 
imóvel em sua propriedade. Os recursos foram liberados antes mesmo de que o 
denunciado devolvesse o contrato devidamente registrado.  
Diz-se, ainda, que, após edificação do imóvel dado como garantia, esse fora vendido, sem 
que a CEF recebesse qualquer valor do que havia sido contratado. Para a apuração dos 
fatos, foi aberto inquérito policial. 
No concernente à ilicitude da conduta do denunciado, subscrevo, sem reservas, a 
assertiva do douto Juízo a quo, que adiante faço transcrever: 
"A culpabilidade advém do modo como procedeu para a prática do delito. O fato de não 
ter sido advertido pela CEF, para o devido registro do contrato, e, por um lapso, a 
liberação eventual de parcelas, não induz ao desconhecimento das obrigações de 
hipotecante, cujo imóvel alienado ao Sr. Bonifácio de Medeiros era a garantia do 
pagamento do empréstimo à CEF, ressaltando ainda a cláusula vigésima segunda (fls. 28, 
verso) do contrato hipotecário, que previa o registro no prazo de 15 (quinze) dias". 
Apesar da conduta delitiva do acusado, operou-se, em seu favor, a prescrição retroativa, 
reconhecida no mérito, inclusive pela acusação, nas contra-razões, e pelo Ministério 
Público Regional, ao instante em que requereu a extinção da punibilidade. 
Bem posicionou-se o douto presentante do Parquet Federal ao opinar pelo provimento do 
apelo, consoante ressai do seguinte excerto: "Tendo sido condenado a 01 ano de 
reclusão e tendo transcorrido entre a data do recebimento da exordial e a data da 
sentença mais de 06 anos, ocorreu a prescrição do ius puniendi. 
Efetivamente, os fatos correlacionam-se ao período compreendido entre os meses de 
maio de 1987 e agosto de 1988; todavia, a peça acusatória somente foi recebida em 29 
de janeiro de 1990 (fls. 39) e a sentença data de 10 de abril de 1996. 
A prescrição, no caso, regula-se pela pena in concreto; a que foi aplicada ao réu-apelante 
foi a privativa de liberdade de 1 (hum) ano de reclusão (fls. 99). 
Em se estando atento ao disposto no artigo 109, "cabeça", combinado com os parágrafos 
1º e 2º do artigo 110 do Código Penal Brasileiro, forçoso é reconhecer-se que o lapso 
temporal para a ocorrência da "prescrição retroativa" seria de 4 (quatro) anos. 
E simples cotejo entre a data dos fatos e a do recebimento da denúncia revela, sem 
emprego de maior esforço, que mais de 4 (quatro) anos foram transcorridos entre o 
recebimento da denúncia e a prolação do despacho de fls. 94/99. 
Por isso, que não é possível dissentir do lúcido opinativo de fls. 120/121 e das contra-
razões acostadas às fls. 114/115; e, de conseqüência, é de dar-se, tal como faço, 
provimento à apelação, declarando-se extinta a punibilidade, pela ocorrência da 
prescrição da pretensão punitiva, ao arrimo do que se contém nos artigos 107, IV, 109, V, 
e 110, parágrafos 1º e 2º, todos do vigente Estatuto Punitivo. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 53.740-CE  
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: JOÃO CÂNDIDO RODRIGUES 
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Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. JOSÉ CLÁUDIO MEDINA (APTE.) E  
ROGÉRIO MADUREIRA STEFANO (APDA.) 
 

EMENTA 
Administrativo. Militar. Reintegração por força de liminar. Cassação. Estabilidade. 
Inexistência. 
- Militar que contava com seis anos de serviço, reintegrado às fileiras do Exército por força 
de medida liminar posteriormente cassada, não tem direito à contagem desse tempo de 
serviço para fins de estabilidade funcional. 
- Medida cautelar que não gera direito subjetivo à reintegração definitiva ao serviço ativo 
do exército. 
- Apelação improvida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
maioria, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 26 de junho de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente, em exercício, e Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Trata-se de apelação de sentença denegatória da 
segurança interposta contra ato do General Comandante da 10ª Região Militar, na qual 
pleiteia o impetrante que lhe seja deferida a estabilidade estatutária, nos termos do art. 
50, alínea "a", da Lei nº 6.880/80, e sua conseqüente reintegração definitiva ao serviço 
ativo do Exército, computando-se para tal o tempo em que esteve reintegrado sob efeito 
de liminar - posteriormente cassada por este TRF - além de sessenta dias de férias não 
gozadas contadas em dobro, perfazendo um total de dez anos e dezenove dias.Sem as 
contra-razões, subiram os autos.É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A r. sentença da lavra do ilustre Juiz Federal 
da 4ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Ceará, Dr. Agapito Machado, denegou a 
segurança sob os fundamentos que estão sumariados na seguinte ementa: 
"1. Mandado de Segurança. Militar Temporário. Pedido de reintegração em face de 
deferimento de liminar que não se sustenta diante da cassação de seu deferimento pelo 
eg. Tribunal Regional Federal da 5ª Região em mandado de segurança impetrado pela 
União Federal junto àquela Corte. Iterativa jurisprudência do eg. TRF da 5ª Região. 
2. Denegação da segurança. 
3. Custas ex lege e sem honorários (STF - Súmula 512)".Alega o apelante que já conta 
com dez anos e dezenove dias. Argumenta que à época em que foi proferida a ação 
cautelar contava com exatamente seis anos. Pretende, então, que sejam somados três 
anos, dez meses e dezenove dias prestados sob o efeito da liminar, mais sessenta dias, 
relativos a férias não gozadas, que deveriam ser contadas em dobro. 
A questão fundamental diz respeito a definir se o tempo em que o militar esteve em 
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serviço por efeito de medida liminar, posteriormente cassada, deve ser computado para o 
fim de reconhecer-se a estabilidade perseguida.A concessão da medida visa assegurar a 
utilidade do provimento final. Desse modo, evita-se que a consumação de determinada 
situação fática torne sem efeito a decisão judicial que tenha reconhecido à parte 
determinado direito. 
No caso, o militar contava tempo de serviço de apenas seis anos quando ajuizou a 
medida cautelar. O provimento ali concedido teve como escopo, apenas, mantê-lo nas 
fileiras do Exército até a decisão do processo principal. Evidente que os efeitos da liminar 
não podem ser suficientes para criar direito subjetivo à própria estabilidade. Terá efeitos 
específicos para fazer jus à remuneração do cargo e a outros direitos e deveres 
decorrentes da sua condição de militar. Não à contagem para aquisição de estabilidade, 
tendo em vista que o desfecho da ação judicial lhe foi desfavorável e considerando que 
esse era o objeto da lide. De outro modo, a medida judicial passaria a ter efeito fora do 
propósito para a qual foi concedida, com o desvirtuamento do processo cautelar. 
Depois de transcrever o art. 50, IV, da Lei nº 6.880/80, assim escreve a ilustre autoridade 
impetrada: 
"3. Da leitura deste dispositivo impende-se observar que a praça a que a lei faz alusão é, 
sem dúvida, a praça da carreira, isto é, aquela que para ingressar no serviço ativo do 
exército presta o competente e constitucional concurso público, além de submeter-se a 
um curso eliminatório de dez meses em escola especializada. Após este é que estará 
habilitado de fato e de direito ao serviço ativo do Exército. Tem por obrigação solicitar a 
seu Comandante prorrogação de tempo de serviço de dois em dois anos, até atingir os 
dez anos e, desta feita, conseguir a estabilidade em escola especializada. Após este é 
que estará habilitado de fato e de direito ao serviço ativo do Exército. No entanto, esta 
habilitação não é suficiente, por si só, para o militar tranqüilizar-se como do quadro efetivo 
do Exército. Tem por obrigação solicitar a seu Comandante prorrogação de tempo de 
serviço de dois em dois anos, até atingir os dez anos e desta feita conseguir a 
estabilidade da lei em comento.4. Não seria justo e nem tampouco foi essa a mens legis, 
que o impetrante tenha o mesmo tratamento, tendo em vista que seu ingresso no Exército 
ocorreu através da prestação de serviço militar inicial, obrigação constitucional de todo 
brasileiro, e, cessado esse período, a sua permanência ocorreu de forma voluntária, 
precária e portanto transitória, o que era de pleno conhecimento do impetrante. 
5. O que ocorre, Exa., é que o impetrante quer a qualquer custo tornar-se servidor público 
federal militar, sem o concurso público, o que é uma hostilidade aos princípios basilares 
da Administração Pública. 
6. Além do mais, é de pasmar que o impetrante queira computar em seu tempo de serviço 
o período em que esteve sob liminar. O tempo de serviço prestado pelo militar sub judice 
não pode ser considerado como de efetivo serviço, eis que, tendo sido este reintegrado 
ao serviço ativo por força de liminar, e, sendo esta revogada ou cassada como foi por 
ocasião da sentença de mérito, não há como se admitir a consideração deste tempo para 
qualquer efeito. É um acinte ao princípio constitucional da coisa julgada o argumento do 
impetrante. E já há decisões a respeito, como se observa a seguir: 
'Apelação Cível nº 48744-CE 
Apelante: Marcos Sérgio Bezerra de Lima e outros 
Advogado: José Cláudio Medina 
Apelada: União Federal 
Relator: Juiz Ridalvo Costa 
Vara de origem: 8ª  
Administrativo. Militar. Estabilidade. Art. 19, ADCT. Inaplicabilidade. Efeitos de liminar 
concedida em ação cautelar preparatória. 
O direito à estabilidade após cinco anos de serviço, de que trata o art. 19 do ADCT, não 
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se aplica aos servidores civis. Precedentes. A estabilidade do servidor militar ainda 
obedece ao disposto no Art. 50 da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos militares), sendo 
imprescindível à sua configuração o interstício de, no mínimo, dez anos de efetivo 
exercício. 
Não se conta o tempo de serviço obtido por força de liminar quando a sentença do 
processo principal julga improcedente o pedido. 
Manutenção da sentença. Apelação improvida'. 
(Publicado no DJ de 03.02.95). 
'Apelação em Mandado de Segurança nº 34617-PE (93.0530714-0) 
Relator: O Exmo. Sr. Juiz Ridalvo Costa 
Apelante: Renato Borba Delgado Filho  
Advogado: José Alves da Silva Júnior 
EMENTA: Militar. Estabilidade - Art. 50 da Lei nº 6.880/80. 
A estabilidade de servidor militar ainda obedece ao disposto no art. 50 da Lei nº 6.880/80 
(Estatuto dos Militares), sendo imprescindível à sua configuração o interstício de, no 
mínimo, dez anos de efetivo exercício. Não se conta o tempo de serviço obtido por força 
de liminar quando a sentença denega a segurança. Efeito ex tunc que se dá ao decisum. 
Inteligência da Súmula nº 405 do Egrégio STF. Manutenção da sentença'.  
(Publicado no Diário de Justiça de 18.03.94). 
8. Cumpre ainda salientar que o impetrante atualmente está fora das fileiras do Exército 
por decisão do Presidente do Egrégio Tribunal Regional da 5ª Região, que cassou a 
liminar reintegratória antes deferida pelo juízo de Primeiro Grau". (fls. 46/48). 
Acolhendo tais fundamentos, nego provimento à apelação.É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 53.870-PE 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelante: ANA LUÍZA DU BOCAGE NETA 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Lit. Pass.: GEORGINA MENEZES DU BOCAGE 
Advogada: DRA. KARLA REJANE ALMEIDA TEIXEIRA (APTE.) 
 

EMENTA 
Mandado de Segurança. Pensão especial deixada por sevidor público federal. Filha 
solteira. Direito à percepção de 50%. Lei 3.373/58. Prescrição do fundo do direito. 
Inocorrência. Decreto nº 20.910/32, artigo 3º. 
1. Filha de servidor público federal, maior de 21 (vinte e um) anos, não ocupante de cargo 
público permanente, tem direito à pensão temporária prevista na Lei nº 3.373/58 (artigo 
4º, caput, e parágrafo único do artigo 5º). 
2. Prescrição que, no caso sob enfoque, ocorre apenas em relação às parcelas não 
reivindicadas no qüinqüênio anterior ao ajuizamento da ação (artigo 3º do Decreto nº 
20.910/32). 
3. Inocorrência da prescrição do "fundo de direito"; este último é imprescritível, dado o 
caráter alimentar das prestações em disputa. 
4. Apelação improvida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima 
identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
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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, 12 de dezembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de apelação em mandado de 
segurança impetrado por Ana Luíza Du Bocage Neta contra ato praticado pelo Delegado 
do Ministério da Fazenda - PE, que determinou o pagamento de 50% da pensão deixada 
por seu genitor em favor de sua irmã Georgina Menezes Du Bocage, na condição de filha 
maior, solteira, não ocupante de cargo público. 
Diz a impetrante que o direito de sua irmã requerer a pensão decaiu em face do 
transcurso de 24 (vinte e quatro) anos entre o óbito de seu pai (ex-servidor) e a data do 
requerimento administrativo. Liminar deferida às fls. 170. 
O Parquet Federal opinou, às fls. 214/216, pela concessão da segurança. 
Cópia da decisão proferida no mandado de segurança interposto pela litisconsorte 
passiva, objetivando a suspensão da liminar deferida no Juízo monocrático, demora às fls. 
191/193. 
O ilustre Julgador monocrático denegou a segurança pretendida, por entender que a 
pensão especial previdenciária tem natureza jurídica de verba alimentícia, e, sendo assim, 
não há que se falar em decadência, mas apenas em prescrição das parcelas não 
reclamadas no tempo em que eram devidas. 
Inconformada, interpôs a impetrante o presente recurso de apelação, pugnando pela 
reforma da sentença; aduz, em síntese: a) a litisconsorte passiva Georgina Menezes Du 
Bocage nunca foi titular dos benefícios antes de 26.04.94; por isso não adquiriu o status 
jurídico de beneficiária; b) a imprescritibilidade da verba alimentícia só se aplica àquelas 
pessoas que já detinham o status de beneficiária; c) não tem a recorrida direito adquirido 
perante a Lei nº 8.112/90, pois não se havia habilitado como beneficiária das pensões até 
26.05.94. 
Sem contra-razões. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): O deslinde da questão posta cinge-se 
em saber se a litisconsorte passiva necessária, Georgina Menezes Du Bocage, preenche 
os requisitos legais para percepção do equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do 
benefício deixado por seu pai, servidor público federal, ora percebido integralmente pela 
apelante, sua irmã Ana Luíza Du Bocage Neta. 
Sustenta a apelante que a recorrida (litisconsorte passiva) deixou transcorrer 24 (vinte e 
quatro) anos para se habilitar como beneficiária do ex-servidor e, quando o fez, já não 
estavam em vigor as Leis nºs 3.373/58 e 6.782/80, ocorrendo, assim, a perda do direito de 
requerer vantagens com base nas referidas leis. 
Não merece reparos a r. decisão recorrida. Senão vejamos. 
Inicialmente foi concedida a pensão especial a que se refere a Lei nº 6.782/80 à apelante, 
no percentual de 50% do valor da remuneração do ex-servidor, e os outros 50% 
destinados à sua mãe, cônjuge supérstite. 
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Com a morte da viúva, em 14-10-90, a apelante passou a receber 100% do total da 
remuneração do ex-servidor. 
Em maio de 1994, o percentual de 50% (cinqüenta por cento) do que recebia a impetrante 
foi revertido em favor de sua irmã Georgina Menezes Du Bocage, por conta de 
requerimento da mesma, dirigido à Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda 
em Pernambuco. 
Remetidos os autos do procedimento administrativo ao Tribunal de Contas da União para 
análise da legalidade do ato, foi o mesmo aprovado pelo Sodalício. 
Pois bem, a Lei nº 3.373, de 12 de março de 1958, que dispõe sobre o Plano de 
Assistência ao funcionário e a sua família, previsto no antigo Estatuto dos Servidores 
Civis da União (Lei 1.771/52), estabelece em seus artigos 4º, caput, e 5º, parágrafo único, 
verbis: 
"Art. 4º. É fixada em 50% (cinqüenta por cento) do salário-base, sobre o qual incide o 
desconto mensal compulsório para o IPSE, a soma das pensões à família do contribuinte, 
entendida como esta o conjunto de seus beneficiários que se habilitarem às pensões 
vitalícias e temporárias". 
"Art. 5º. Para os efeitos do artigo anterior, considera-se família do segurado: 
I - omissis; 
II - omissis; 
Parágrafo único. A filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderá a pensão 
temporária quando ocupante de cargo público permanente". 
Observo, de imediato, que a litisconsorte passiva Georgina Menezes Du Bocage, à época 
do óbito de seu pai, figurava no conjunto dos dependentes do falecido - preenchendo as 
condições estabelecidas pelos dispositivos acima transcritos -, fazendo jus à percepção 
da pensão deixada por seu genitor, muito embora só a tenha pleiteado muitos anos após 
o seu falecimento. 
Não há notícia nos autos de que a litisconsorte tivesse renunciado expressamente à 
pensão. Tem-se, portanto, que a mesma detém o status de beneficiária do ex-servidor, 
fazendo jus à pensão por ele deixada, conforme dispositivos retrotranscritos. 
Este é o entendimento da colenda Primeira Turma deste Tribunal, conforme se afere do 
julgamento proferido na AC nº 06450/CE - voto lavrado pelo eminente Juiz Francisco 
Falcão —, cuja ementa é a que abaixo se lê, verbis: 
"Previdenciário. Pensão. Filha de ferroviário funcionário público, maior de vinte e um anos, 
que não ocupa cargo público permanente, tem direito à pensão temporária prevista na Lei 
3.373/58. Inteligência do parágrafo único do art. 5º da mesma lei. 
Apelo a que se nega provimento". 
(TRF 5ª Região, AC nº 06450/CE, j. 16.08.90, DJU 21.09.90). 
Com relação ao argumento da perda do direito de requerer as pensões, por ter a mesma 
ficado inerte por 24 (vinte e quatro) anos, posto que a Lei nº 8.112/90 (Regime Jurídico 
Único) teria revogado as leis que previam pensão especial e previdenciária, também não 
merece guarida. 
Entende-se por prescrição, em sentido amplo, a perda do direito de ação, ocorrente 
quando um titular de um direito não o reclamou judicialmente, em tempo oportuno. 
Efetivamente não ocorreu, in casu, a prescrição aventada.  
O direito à pensão especial, deixada por ex-servidor público federal, é imprescritível, face 
ao caráter alimentar das prestações devidas. 
É um direito personalíssimo e tem como uma das características a imprescritibilidade, 
uma vez que, ainda que não exercido por longo espaço temporal, tem direito o 
alimentando de demandar a qualquer tempo. 
Assim, dispõe o artigo 3º do Decreto nº 20.910, de 06.01.1932, verbis: 
"Art. 3º. Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá 
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progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos estabelecidos 
pelo presente decreto". 
Dessa forma, incidirá a prescrição, tão-somente, em relação às parcelas porventura 
devidas antes do prazo qüinqüenal anterior ao ajuizamento da ação, sendo descabido 
cogitar-se da prescrição do próprio fundo do direito, por ser este imprescritível face ao 
caráter alimentar, reinsisto, das prestações. 
A esse respeito, é incisiva a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça; 
confira-se: 
"Prescrição. Obrigação de trato sucessivo e continuado. Decreto nº 20.910/32. Fundo do 
direito. Ausência de denegação. 
- A prescrição, a teor do Decreto nº 20.910/32 (art. 3º), incide apenas sobre o direito de 
ação relativo às prestações de trato sucessivo não reclamadas no qüinqüênio que 
antecedeu a propositura da ação. 
- Afastada a prescrição, se o processo carece, ainda, de instrução, os autos devem 
retornar ao Juízo de Primeiro Grau para que examine a pretensão".  
(STJ - 1ª Turma - REsp nº 0012217/91 - SP, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, j. 
29.06.1992, DJ 24.08.92 - unânime). 
"Prescrição. Fundo do direito. Decreto nº 20.910/32. 
- A prescrição, a teor do art. 3º do Decreto 20.910/32, incide apenas sobre o direito de 
ação relativo às prestações de trato sucessivo não reivindicadas no qüinqüênio que 
antecedeu o pedido".  
(STJ - 1ª Turma - REsp nº 0013441/91 - SP, Rel. Ministro Demócrito Reinaldo, j. 04-12-
91, DJ 09.03.92). 
"Prescrição. Fundo de direito. Parcelas vencidas. 
- Prescreve o fundo de direito quando, por ato ou omissão, o Estado deixa de constituir 
situação jurídica que enseja a vantagem ao funcionário. 
- Prescreve o direito à percepção de parcelas vencidas, anteriores a cinco anos, contados 
da lide, uma vez constituída a situação jurídica, sendo a relação de trato sucessivo".  
(STJ - 6ª Turma - REsp nº 0030752/92 - SP, Rel. Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, j. 
15.03.93, DJ 22.11.93 - unânime). 
"Em se tratando de obrigação continuada, prescrevem apenas as verbas não pleiteadas 
em tempo hábil e não o direito em si". 
(STJ 1ª Turma - REsp nº 5.068-0/DF, Rel. Ministro Peçanha Martins, j. 16.12.92, DJ 
22.03.93). 
Com base nas considerações ora expendidas e por não vislumbrar feição de ilegalidade 
ou de abuso no ato imputado à autoridade dita coatora, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 55.891-PB 
Relator: O SR. JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: ULISSES SIMÕES DOS SANTOS 
Advogados: DRS. MARIA DALVA MAIA DE OLIVEIRA E OUTRO (APDO.) 
 

EMENTA 
Apelação em Mandado de Segurança. Ato de Juiz Federal Diretor do Foro seccional. 
Nulidade da sentença em razão da incompetência absoluta da autoridade judicial 
prolatora. Manutenção da eficácia da medida liminar. Distribuição do feito como ação de 
segurança da competência originária do Tribunal. 
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1. É nula a sentença proferida por Juiz absolutamente incompetente; a ação de segurança 
contra ato do Juiz Federal que exerce a direção do foro de Seção Judiciária é do Pleno do 
Tribunal Regional Federal a que está vinculado (MS 52.825-PE, Rel. Juiz Napoleão Maia 
Filho, DJU 27.12.96, p. 99.677). 
2. Tratando-se de matéria já pacificada na jurisprudência da Corte Regional, mantém-se a 
eficácia da medida liminar concedida em primeiro grau de jurisdição, inobstante a 
incompetência absoluta do Juízo, determinando-se a distribuição do feito na classe de 
mandado de segurança da competência originária do Tribunal (RI, art. 11, IV). 
3. Apelação a que se dá provimento, para anular a decisão monocrática e ordenar a 
distribuição do processo no Tribunal como feito da sua cognição originária. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento à 
apelação para anular a decisão monocrática, mantendo a eficácia da medida liminar, na 
forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 12 de junho de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO:  
1. Cuida-se de apelação em mandado de segurança concedido, onde Wlisses Simões dos 
Santos , funcionário público federal, lotado na Justiça Federal - Seção Judiciária da 
Paraíba, impetrou mandado de segurança perante o Juízo Federal monocrático, 
investindo contra ato que diz eivado de ilegalidade, atribuído ao Diretor do Foro daquela 
Seção, consistente no desconto da contribuição da seguridade social do servidor público 
incidente sobre os seus vencimentos. 
2. A União Federal, após ser citada para compor a lide como litisconsorte, apelou da 
decisão concessiva de segurança, pretendendo lhe ser garantido o direito de aplicar a MP 
nº 560/94 e suas reedições, que consiste no desconto incidente sobre a remuneração a 
título de contribuição social do servidor público à alíquota de 12% (doze por cento). 
3. O ilustre Juiz Federal, após rejeitar a preliminar de mandado de segurança contra lei 
em tese e admitir a União Federal como litisconsorte passiva necessária, fundamentou a 
sentença no argumento de que o Plano de Seguridade Social dos servidores públicos tem 
tido uma existência tortuosa desde sua regulamentação pela Lei 8.162/91, tendo em vista 
a declaração de inconstitucionalidade pelo STF da alteração por ela introduzida de 
variação das alíquotas entre 9 e 12%, configurando, pois, uma inconstitucionalidade 
material a tentativa do Executivo de introduzi-las de novo no ordenamento, pela MP nº 
540/94 e suas reedições, uma vez que aquelas tentam ressuscitar conteúdo 
inconstitucional. Ainda acrescenta a infringência ao art. 195, parágrafo 6º, da Carta 
Magna, que esta MP e suas reedições trazem, resultante da exigência de contribuição 
com vacatio legis de 90 dias exigida pelo referido dispositivo constitucional.  
4. Em suas razões recursais, preliminarmente, a apelante-União Federal argúi que o Juízo 
a quo, apesar de haver entendido pertinente a sua integração ao feito como litisconsorte 
passiva necessária, não acolheu a alegação de que a representação processual da 
mesma competiria à douta Procuradoria da Fazenda Nacional, retomando também a sua 
já alegada preliminar de impetração contra lei em tese. 
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5. No mérito, a apelante aduz que a Lei 8.688/93 conferiu nova redação ao parágrafo 2º 
do art. 231 da Lei 8.112/90, estabelecendo a fonte de custeio dos benefícios referentes às 
aposentadorias e pensões e, observada a vacatio legis determinada pelo parágrafo 6º do 
art. 195 da Constituição Federal, legitimou a majoração das alíquotas, bem como diz que 
a contribuição tido como inconstitucional encontra guarida no art. 149, combinado com o 
art. 40, parágrafo 6º, da CF, requerendo, portanto, a anulação da sentença. 
6. Não houve oferecimento das contra-razões no prazo legal.  
7. Dispensada a revisão por se tratar de matéria predominantemente de direito (art. 30, 
IX, do Regimento Interno do egrégio TRF da 5ª Região. 
8. É o que havia de relevante para relatar. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO (Relator):  
1. Há de se declarar a nulidade da sentença proferida em Primeira Instância, vez que, em 
se tratando de impetração de segurança contra ato de Juiz Federal que exerce a direção 
do Foro de Seção Judiciária, a competência está adstrita ao Pleno do Tribunal Regional 
Federal a que está vinculado. 
2. Esse entendimento já foi firmado por este egrégio Tribunal, no julgamento do MS 
52.825-PE (DJU 27. 12.96, p. 99.677), afirmando que "ao Tribunal Regional Fedral 
compete processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato 
de Juiz Federal (CF/88, art. 108, I, "c"), daí lhe caber julgar a impetração de writ of 
mandamus contra ato de Juiz Federal Diretor do Foro, por se tratar de cargo privativo de 
Juiz Federal (Lei 5.010/66, art. 66; RI do TRF 5ª Região, art. 7º, VIII)".  
3. Assim, meu voto é no sentido de dar provimento à apelação para anular a decisão 
monocrática e ordenar a distribuição do processo no Tribunal como feito da sua cognição 
originária.  
4. Não obstante a declaração da nulidade da sentença, tratando-se de matéria pacífica 
neste Tribunal, conforme referenciado acima, devem ser mantidos os efeitos da medida 
liminarmente concedida no Juízo monocrático, devendo este feito ser distribuído como 
mandado de segurança da competência do douto Pleno deste egrégio Tribunal, ficando a 
tutela provisória sob deliberação do futuro relator, que a ratificará ou revogará, segundo 
seu juízo exclusivo. 
5. O julgamento do mérito da impetração competirá, obviamente, ao Pleno desta Corte. 
6. É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 56.573-RN  
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE- UFRN 
Apelado: JOSÉ DANIEL DINIZ MELO 
Advogados: DRS. VANESKA CALDAS GALVÃO E OUTROS (APTE.) E  
IVAN MACIEL DE ANDRADE E OUTRO (APDO.) 
 

EMENTA 
Ato administrativo. Nomeação. Candidato único aprovado em concurso. 
- Ao candidato único aprovado em concurso público para o cargo de professor 
universitário assiste mera expectativa do direito à nomeação. 
- Descabe ao Judiciário, invocando alegação de necessidade da nomeação pelo 
Departamento próprio, determinar a efetivação do ato. 
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- A Universidade, embora goze de autonomia administrativa, não pode furtar-se, como 
autarquia federal, ao controle pela Administração Federal, considerando que seus 
recursos financeiros são repassados dentro das possibilidades do Tesouro Nacional. 
Além disso, submete-se ao controle do Presidente da República, nos termos do art. 84, II, 
da Constituição Federal, como dirigente máximo da Administração Federal por ela 
integrada. 
- Apelação e remessa providas. Segurança cassada. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório, voto 
e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado. 
Recife, 5 de junho de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente, em exercício, e Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Trata-se de mandado de segurança impetrado por 
José Daniel Diniz Melo contra ato do Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, com objetivo de ver o ato de nomeação do impetrante consagrado, 
assim como determinara a liminar requestada, no cargo de Professor Adjunto da disciplina 
de Engenharia de Materiais do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. 
In meritis, o MM. Juiz a quo concedeu a segurança, determinando a nomeação do 
impetrante de forma definitiva. Entende o eminente Magistrado que o impetrante tem 
direito adquirido à nomeação face a sua aprovação em concurso público e à existência de 
vaga, configurando o interesse da Administração Pública em preenchê-la. 
Fundamenta, ainda, que nos últimos concursos realizados pela UFRN - Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte o impetrante fora o único inscrito e o terceiro no certame. 
Apela a UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, alegando que a solicitação 
foi feita pelo Chefe em exercício do Departamento de Engenharia e esta não chegou a ser 
apreciada pela autoridade coatora, não devendo concluir que há a existência de vagas na 
Universidade e a intenção do administrador em preenchê-la, pelo simples fato de ter sido 
aberto concurso público. 
Apresentadas as contra-razões, subiu o feito. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A r. sentença concedeu a segurança para 
determinar a nomeação de candidato concursado, invocando os argumentos que estão 
assim sintetizados na sua ementa: 
"Administrativo. Constitucional. Concurso público. Direito à nomeação. Existência de vaga 
e interesse da Administração em preenchê-la. Requisitos. 
- É pacífico na doutrina e na jurisprudência que tem direito adquirido à nomeação 
aprovado em concurso, quando, havendo a existência de vaga, encontra-se configurado o 
interesse da Administração Pública em preenchê-la. 
- In casu, a vaga para o impetrante existe, pois nos três últimos concursos realizados pela 
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UFRN para o mesmo Departamento, apenas no terceiro certame houve uma única 
inscrição, que foi a do impetrante, restando, inclusive, homologada sua aprovação. 
Quanto ao interesse da Administração em preenchê-la, também encontra-se configurado. 
Em primeiro, a própria entidade formula expedientes solicitando a nomeação do 
impetrante. Em segundo, o Magnífico Reitor promoveu concurso público para o 
preenchimento de 02 (duas) vagas, no mesmo Departamento, não havendo nenhuma 
inscrição. 
- Precedentes jurisprudenciais. 
- Concessão da segurança". 
Nas informações, a digna autoridade impetrada esclareceu que não era possível a 
nomeação do impetrante, entre outros fatores, porque os Decretos 1.368, de 12.01.95, e 
1.451, de 11.04.95, vedam nomeações pela Administração indireta, na qual se inclui a 
UFRN. 
Ressaltou, também, que os documentos relativos à necessidade de docentes no 
Departamento de Engenharia Mecânica são firmados por Chefes de Departamento, sem 
poderes para decidir sobre a oportunidade e conveniência de nomeações. Além disso, 
argumentou que o Edital 16/95 abriu concurso para disciplinas distintas daquela para a 
qual o impetrante prestou concurso. 
A questão em exame é tranqüila na jurisprudência. Depois de ser debatida no Eg. 
Supremo Tribunal Federal, foi pacificada pela Súmula nº 15, com o seguinte enunciado: 
"Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, 
quando o cargo for preenchido sem observância da classificação". 
Em comentário, escreve Roberto Rosas: 
"Dispõe o art. 13 da Lei nº 1.711 que a nomeação obedecerá à ordem de classificação 
dos candidatos habilitados. Mostrou o Min. Orosimbo Nonato na AC nº 7.387, que se 
achando exausto o prazo de validade do concurso, não pode o concursado alegar direito 
adquirido à nomeação; apenas se configura uma spes iuris, porque subordinada estava a 
prazo, que se exauria, e porque a Administração não está constrangida a prover os 
cargos neste ou naquele decurso de tempo. Acrescentou mais o eminente Magistrado que 
esse direito surgiria, apenas, na ocorrência de preterição ilegal, isto é, se nomeação 
ocorresse contra o concurso, no prazo de validade deste. A demora no provimento do 
cargo não constitui mora.  
Hely Lopes Meirelles pensa da mesma forma, porque a conveniência e oportunidade do 
provimento ficam à inteira discrição do Poder Público. O que não se admite é a nomeação 
de outro candidato, que não o vencedor do concurso (Direito Administrativo Brasileiro, 7ª 
ed., p. 408). Assim também decidiu o STF. Só há direito caso se verifique o 
preenchimento, no prazo de validade do concurso, por terceiro, ou fora da classificação 
(RTJ 56/654). Assim ocorreu com a nomeação de funcionário para o exercício do cargo 
referente ao concurso (RE nº 85.091 - RTJ 84/973). Concursado pediu sua nomeação 
para cargo vago, após ser preenchido por outro concursado, apenas solicitação após o 
prazo de validade do concurso (TFR - AC nº 55.387 - Rel. Min. Carlos Mário Veloso; AC 
53.731 - Rel. Min. Aldir Passarinho - DJ 2.4.80, p. 2.012; RE nº 85.977 - RTJ 91/550; voto 
do Min. Néri da Silveira na Repr. nº 1.101 - RTJ 111/518) (art. 37, IV, da CF de 1988); 
Celso Antônio Bandeira de Melo - Regime Constitucional dos Servidores, p. 57)". 
Nesse sentido, tem sido também a jurisprudência mais recente do Eg. Superior Tribunal 
de Justiça, a exemplo das seguintes manifestações:  
"Administrativo. Concurso público. Expectativa de direito à nomeação. 
- A aprovação e classificação em concurso público conferem ao candidato apenas 
expectativa de direito à nomeação. 
- Recurso desprovido".  
(ROMS 1174/91-SP, Rel. Min. José de Jesus Filho, STJ, 2ª Turma, DJ 25.05.92, p. 7365).  
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"Recurso em Mandado de Segurança. Concurso público. Aprovação. Nomeação. 
- A aprovação em concurso público confere ao candidato expectativa à nomeação. Não 
tem direito de exigi-la. Ilegalidade haverá caso a Administração Pública promova 
nomeação em desrespeito à ordem de classificação". 
(ROMS 494-90/RS, Rel. Ministro Vicente Cernicchiaro, STJ, 2ª Turma, DJ 25.02.91, p. 
1455). 
Aliás, a própria sentença traz os seguinte precedentes dessa Corte Superior: 
"Administrativo. Concurso público. Nomeação e direito. 
- É assente a jurisprudência no sentido de que êxito no concurso não gera direito para o 
habilitado ser nomeado dentro do prazo de validade do certame. O direito emerge quando 
preterido em benefício de candidato com classificação inferior. 
- In casu, tendo sido os impetrantes preteridos na ordem de classificação, concede-se a 
segurança, a fim de que os mesmos possam ser admitidos no órgão requerido".  
(MS nº 42-DF, Reg. nº 89.7434-2; Rel. Min. Geraldo Sobral. Primeira Seção. Unânime. DJ 
06.11.89). 
"Mandado de Segurança. Recurso. Concurso público. Magistério estadual. Aprovação. 
Nomeação para determinada vaga. Liquidez e certeza do direito não demonstradas. 
Desprovimento do recurso. 
- Embora aprovado em concurso público, tem o candidato mera expectativa de direito à 
nomeação. 
- Não demonstrando os impetrantes, desde logo, desobediência à ordem de classificação 
ou desrespeito ao alegado direito à nomeação para determinadas vagas - como lhes 
competia em sede de mandado de segurança -, a presunção é a da legalidade do ato". 
(RSTJ 67/267). 
Não são convincentes, data maxima venia, os argumentos em que se fundamentou a 
sentença para conceder a ordem, que podem ser assim resumidos: 
a) precedente relatado pelo saudoso Min. Hermes Lima, quanto ao direito à nomeação 
quando o candidato foi o único aprovado;  
b) existência de interesse no preenchimento da vaga, tendo em vista que nos quatro 
últimos concursos, apenas no terceiro, houve uma única inscrição (a do impetrante), além 
de ter havido a solicitação do Departamento de Engenharia Mecânica, solicitando a 
nomeação do impetrante; 
c) autonomia universitária, nos termos do art. 207 da Constituição Federal. 
Em relação ao precedente citado, cabe assinalar que são inúmeras as manifestações dos 
Tribunais, no sentido de que o candidato aprovado não faz jus à nomeação, mas a mera 
expectativa de direito, como, aliás, reconheceu a sentença, que trouxe os precedentes 
susotranscritos. Também não resiste a maior exame o argumento relativo à solicitação de 
chefia departamental. O exame de oportunidade e conveniência dos atos administrativos 
é de responsabilidade da Reitoria. Cabe-lhe examinar, entre as diversas solicitações dos 
órgãos de escalão inferior, quais as que são mais urgentes e aquelas que poderão ser 
adiadas. 
Por fim, também não impressiona o argumento relativo à autonomia universitária, 
invocando-se a norma constitucional. Todos sabemos que a Universidade depende de 
recursos do Tesouro Nacional. A autonomia administrativa não pode ser encarada em 
termos absolutos, como se pretendeu. Se a Presidência da República, que é o Chefe do 
Poder Executivo e dirigente máximo da Administração Federal (art. 84, II, da CF), expede 
decreto determinando a sustação de nomeações por motivos de ordem financeira, não 
pode o Reitor insubordinar-se contra tal determinação, eis que se trata de assunto que 
foge a sua alçada. Afinal, não depende dele o aumento de arrecadação ou a previsão de 
recursos para o atendimento das necessidades administrativas. 
Daí a necessidade do controle administrativo, como bem ensina Celso Antônio Bandeira 
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de Mello, cujo ensinamento foi invocado na apelação: 
"O controle. De acordo com este, o que habitualmente se conhece como tutela ou controle 
das autarquias - isto é, o poder de influir sobre elas com o propósito de conformá-las ao 
cumprimento dos objetivos públicos em vista dos quais foram criadas, harmonizando-as 
com a atuação administrativa global do Estado - está designado como 'supervisão 
ministerial'. Todas as entidades da Administração indireta encontram-se sujeitas à 
supervisão da Presidência da República ou do Ministro a cuja Pasta estejam vinculadas. 
Este último a desempenha auxiliado pelos órgãos superiores do Ministério. 
São objetivos deste controle ou 'supervisão' assegurar o cumprimento dos objetivos 
fixados em seu ato de criação, harmonizar sua atuação com a política e programação do 
Governo no correspondente setor de atividade; zelar pela obtenção de eficiência 
administrativa e pelo asseguramento de sua autonomia administrativa, operacional e 
financeira". (Mello, Celso Antônio Bandeira, Curso de Direito Administrativo - 4ª ed., 
revista e atualizada). 
Ressalto, por fim, que o controle do Judiciário sobre os atos administrativos, consoante a 
lição do mestre potiguar Seabra Fagundes, de saudosa memória, é sempre o controle de 
legalidade, salvo os casos de desvio de finalidade. É sua a seguinte lição: 
"Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos 
atos administrativos. Cabe-lhe examiná-los, tão-somente, sob o prisma da legalidade. 
Este é o limite do controle quanto à extensão.  
O mérito está no sentido político do ato administrativo. É o sentido dele em função das 
normas da boa administração. Ou, noutras palavras: é o seu sentido como procedimento 
que atende ao interesse público, e, ao mesmo tempo, o ajusta aos interesses privados, 
que toda medida administrativa tem de levar em conta. Por isso, exprime um juízo 
comparativo.  
Compreende os aspectos, nem sempre de fácil percepção, atinentes ao acerto, à justiça, 
utilidade, eqüidade, razoabilidade, moralidade etc. de cada procedimento administrativo.  
Esses aspectos, muitos autores os resumem no binômio: oportunidade e conveniência. 
Envolvem eles interesses e não direitos. Ao Judiciário não se submetem os interesses, 
que o ato administrativo contrarie, mas apenas os direitos individuais, acaso feridos por 
ele. O mérito é de atribuição exclusiva do Poder Executivo, e o Poder Judiciário, nele 
penetrando, 'faria obra de administrador, violando, dessarte, o princípio da separação e 
independência dos poderes'. Os elementos que o constituem são dependentes de critério 
político e meios técnicos peculiares ao exercício do Poder Administrativo, estranhos ao 
âmbito, estritamente jurídico, da apreciação jurisdicional" (O Controle dos Atos 
Administrativos pelo Poder Judiciário, Forense, 5ª edição revista e atualizada, pp. 
145/147). 
Mutatis mutandis, cabe invocar, nessa orientação, o escólio do eminente Ministro Milton 
Luiz Pereira, invocado pela apelante, nos seguintes termos:  
"Ao Judiciário, portanto, só interessa a legalidade do ato, e, no seu exame, a par do 
conteúdo jurídico, a questão também envolve conteúdo político-econômico, e isto ficou 
claramente demonstrado, não só pelo calor, como na expressão dos votos já proferidos. 
O aspecto jurídico foi, de certo modo, obnubilado pelas preocupações restritas ao 
conteúdo político e econômico. E se desse conteúdo político-econômico decorre 
desequilíbrio à economia dos triticultores, se causa o êxodo rural, se dificulta a livre 
iniciativa, no meu entender, a censura refoge do Judiciário e encontra sede apropriada no 
Congresso Nacional, que deve, imagino, fiscalizar a política econômica do Governo. Em 
síntese, datissima venia, o Judiciário não pode e não deve estabelecer diretrizes de 
política econômica. E mais, o Judiciário não pode governar, ditando a política econômica. 
Seria invasão de atribuições, como tal significação, constituindo séria distorção, inclusive 
porque ao Judiciário falta adequado assessoramento técnico, capaz de oferecer 
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elementos válidos para bem aferir da conveniência ou não da importação questionada. As 
razões do comércio da importação e exportação são dotadas ao rigor e ao talante do 
Executivo. Se certo ou errado, o Congresso Nacional, repito, é a sede própria para a 
correção, a censura ou responsabilização". (Recurso em Mandado de Segurança nº 
1.043-0. STJ, Rel. Ministro Demócrito Reinaldo. Impetrantes: Confederação Nacional da 
Agricultura, Sociedade Rural Brasileira e Organização das Cooperativas Brasileiras. 
Impetrados: Ministro de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento, Ministro de 
Estado da Agricultura, do Abastecimento e Reforma Agrária e Coordenador da 
Coordenação Técnica de Tarifas Aduaneiras do Departamento de Comércio Exterior - 
DECEX. LEX, Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Regionais 
Federais, vol. 61, setembro de 1994, pp. 43/35). 
Ressalto, por fim, que, em se tratando de mandado de segurança, seria indispensável 
apontar-se com clareza a ilegalidade praticada pela autoridade coatora. Seria a 
obediência à determinação do Presidente da República? Finalmente, em que momento o 
Mag. Reitor estaria obrigado a nomear o impetrante, para que se possa reconhecer a 
consumação do ato tido como ilegal? Com o devido respeito, não vejo como possa o 
Poder Judiciário caminhar por senda diversa sem ferir a autonomia do Poder Executivo, 
com o qual deve conviver harmonicamente, respeitando os limites do controle de 
legalidade. 
Com tais considerações, dou provimento à apelação e à remessa para reformar a 
sentença, cassando a segurança e a liminar. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 56.771-RN  
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: REPRESENTAÇÃO UNIÃO LTDA. 
Procuradores: DRS. GILVANIZE MOREIRA DA SILVA E OUTROS (APTE.)  
Advogado: DR. LUZINALDO ALVES DE OLIVEIRA (APDA.) 
 

EMENTA 
Tributário. Imposto de Renda. Representante comercial. Isenção. 
- O art. 51 da Lei nº 7.713/88 não incluiu os representantes comerciais nas exceções 
elencadas para fins de exclusão do benefício da isenção de Imposto de Renda. 
- Impossibilidade de o Coordenador do Sistema Tributário inserir tal categoria em ato de 
caráter normativo. 
- Argumento de que o enquadramento sindical se faz no mesmo grupo - Agentes 
Autônomos do Comércio. Não acolhimento pela jurisprudência.  
- As normas excepcionais interpretam-se de modo restrito. Representação comercial e 
corretagem, ainda que integrem o mesmo grupo para fins de enquadramento sindical, são 
atividades muito distintas, com objetivos e forma de operação específicos. 
- Apelação e remessa oficial improvidas. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa de ofício, nos termos do relatório, 
voto e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado. 
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Recife, 26 de junho de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente, em exercício, e Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: A r. sentença concedeu a segurança requestada, 
sintetizando-se na seguinte ementa: 
"Representante comercial. Microempresa. Isenção do IR. Lei 7.256/84. 
- A Lei 7.256/84, I, assegura às microempresas a isenção no pagamento do Imposto 
sobre a Renda. Deste benefício, entretanto, foram excluídas diversas empresas, 
consoante dispõe o art. 51 da Lei 7.713/88. Entretanto, inexiste, na dicção deste 
dispositivo legal, referência expressa à categoria dos representantes comerciais, o que 
impede a extensão dos efeitos da norma objetivando atingi-los, sob o pretexto de 
assemelhação com a classe de corretores. 
- Ademais, esse mesmo dispositivo deixa assente que a extensão somente ocorrerá 
tratando-se de 'qualquer outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional 
legalmente exigida', o que não é o caso da atividade de representação comercial, que, 
sabidamente, pode ser exercitada independente de qualificação em curso especial. 
- Segurança concedida". (Fls. 77). 
Apela a Fazenda Nacional. 
Defende a validade do ato normativo expedido pelo Coordenador do Sistema de 
Tributação, consistente em excluir a apelada da isenção de Imposto de Renda, na medida 
em que autorizado pelo art. 100, I, do Código Tributário Nacional. 
Enfatiza a extrema semelhança entre as atividades de corretores e representantes 
comerciais, de tal monta que lhes enseja idêntico enquadramento sindical (Agentes 
Autônomos do Comércio), o que, a teor do art. 570, parágrafo único, da Consolidação das 
Leis do Trabalho, somente acontece quando existe reconhecida afinidade a assemelhá-
las. 
Nas contra-razões, a apelada pede a manutenção do decisum singular. Transcreve 
trechos do pronunciamento emitido pelo Ministério Público Federal no Primeiro Grau e 
ementa de julgado da eg. Segunda Turma desta Corte, relatado pelo hoje eminente 
Ministro José Delgado. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator):O art. 51 da Lei nº 7.713/88 assim dispôs: 
"Art. 51. A isenção do Imposto sobre a Renda de que trata o artigo 11, item I, da Lei nº 
7.256, de 27 de novembro de 1984, não se aplica à empresa que se encontre nas 
situações previstas no art. 3º, itens I a V, da referida lei, nem às empresas que prestem 
serviços profissionais de corretor, despachante, ator, empresário e produtor de 
espetáculos públicos, cantor, músico, médico, dentista, enfermeiro, engenheiro, físico, 
químico, economista, contador, auditor, estatístico, administrador, programador, analista 
de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista, publicitário ou assemelhados e 
qualquer outra profissão cujo exercício dispensa de habilitação profissional legalmente 
exigida". 
Como se pode constatar, não houve a inclusão dos representantes comerciais nas 
exceções elencadas. 
Todavia, o Coordenador do Sistema Tributário pretendeu incluir tal categoria em ato de 
caráter normativo, nos seguintes termos: 
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"A atividade de representação comercial, na intermediação de operações por conta de 
terceiros, por ser assemelhada à de corretagem, exclui a sociedade que a exerce dos 
benefícios concedidos à microempresa". 
Argumenta a apelante que o enquadramento sindical se faz no mesmo grupo - Agentes 
Autônomos do Comércio.  
Tal argumento não tem sido acolhido pela jurisprudência. O eg. Superior Tribunal de 
Justiça, no REsp nº 98.724/RS, Rel. Ministro Demócrito Reinaldo, assim decidiu: 
"Imposto de Renda. Microempresa. Isenção. Empresa de representação comercial. 
Inteligência do art. 51 da Lei nº 7.713/88. Ato Declaratório CST nº 24, de 1989. 
Ilegalidade. Precedentes. 
I - A representação comercial não foi incluída entre as atividades passíveis da incidência 
do Imposto de Renda, a teor do disposto no artigo 51 da Lei nº 7.713/88. 
II - É ilegal o Ato Declaratório da Receita Federal nº 24, de 1989, na parte em que 
assemelha a empresa de representação comercial com a de corretagem, para os fins de 
isenção prevista na Lei nº 7.256, de 1984. 
III - in casu, gozando as recorridas do benefício da isenção do Imposto de Renda, esse 
benefício só poderia ser revogado através de lei formalmente elaborada, sendo 
desvalioso, para tanto, mero ato normativo, expedido por autoridade administrativa. 
IV - Recurso a que se nega provimento, sem discrepância". 
No mesmo sentido, são os seguintes precedentes: 
"Comercial. Tributário. Imposto de Renda. microempresa. Empresa de representação 
comercial. Leis 7.256, de 27.11.84, e 7.713, de 22.12.88. 
1. O estudo dos trabalhos preparatórios da Lei nº 7.713/88 leva à conclusão que a 
isenção do Imposto de Renda de que trata o art. 11, item I, da Lei nº 7.256/84, abrange as 
empresas que prestam serviços de representação comercial. 
2. Remessa improvida". 
(Remessa Ex Officio nº 91.16573.9/MG, Rel. Tourinho Neto, TRF 1ª Região, DJU 
20.08.92). 
"Tributário. Comercial. Imposto de Renda. Isenção. Microempresa. Firma de 
representação comercial. Leis nºs 7.256/84 e 7.713/88. 
- A isenção de imposto de renda concedida pelo art. 11, I, da Lei nº 7.256, de 1984, 
abrange as empresas prestadoras de serviço de representação comercial, que não se 
encontram incluídas no rol inscrito no art. 51 da Lei nº 7.713/88. 
- Apelação e remessa oficial desprovidas".  
(MS 91.01.133845/MG, Rel. Juiz Vicente Leal, 1ª Região). 
"Administrativo e Tributário. Microempresa. Caracterização. 
1 - O regular registro na Junta Comercial do empreendimento escolar como 
microempresa. Obedecidas as exigências da Lei nº 7.256, de 27.11.84, outorga à 
entidade o direito de gozar de favores que lhe são concedidos pela legislação específica, 
até que, por forma própria, se efetive a sua desclassificação. 
2 - O registro especial regulado pelo capítulo III da Lei nº 7.256/84 constitui prova 
bastante da condição legal de microempresa, a qual não poderá ser impugnada por 
qualquer órgão ou entidade de Administração Federal, salvo no caso de cancelamento de 
registro, na forma do art. 6º do Decreto nº 90.880, de 30.01.85. 
3 - É ilegal o ato praticado pela Administração Tributária que, por interpretação isolada, 
nega à microempresa os favores da Lei nº 7.256/84. 
4. Precedente: REO 1.347/PB. 
5. Mandado de Segurança concedido que se confirma".  
(In DJU 28.12.90, II, p. 31.525, Rel. Juiz José Delgado, TRF 5ª Região, 2ª Turma.) 
Não há dúvidas quanto ao direito da apelada. A velha regra de hermenêutica recomenda 
que as normas excepcionais sejam interpretadas de modo restrito. Representação 
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comercial e corretagem, ainda que integrem o mesmo grupo para fins de enquadramento 
sindical, são atividades muito distintas, com objetivos e forma de operação específicos. 
Não há, assim, como considerá-las como assemelhadas para o fim de excluir a primeira 
do benefício isencional. 
Isto posto, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 56.776-PE 
Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelantes: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS E  
RESTAURANTE E PIZZARIA BRASÍLIA LTDA. 
Apelados: OS MESMOS 
Advogados: DRS. FRANCISCO EDUARDO GUIMARÃES FARIAS E OUTROS E  
MARA REGINA SIQUEIRA DE LIMA E OUTROS 
 

EMENTA 
Tributário. FINSOCIAL. Compensação (já assegurada judicialmente) dos valores pagos a 
maior com a contribuição incidente sobre a folha de salário dos empregados. 
Possibilidade. Lei nº 9.032/95. Não abrangência de limite na compensação. 
- É possível a compensação de valor recolhido ao FINSOCIAL, a maior, com a 
contribuição incidente sobre a folha de salário dos empregados, sem a limitação imposta 
pela Lei 9.032/95 (precedentes deste Tribunal). 
- Remessa oficial parcialmente provida.  
- Apelação do INSS improvida. 
- Apelo da autora provido. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em Mandado de Segurança nº 
56776-PE, em que são partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar parcial provimento à remessa 
oficial, negar provimento à apelação do INSS e dar provimento ao apelo da autora, nos 
termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 20 de fevereiro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Restaurante e Pizzaria Brasília Ltda., 
qualificada nos autos, impetrou mandado de segurança contra ato do Sr. Gerente de 
Arrecadação e Fiscalização do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social em 
Pernambuco, objetivando a compensação dos valores recolhidos a maior, a título de 
FINSOCIAL, com parcelas dos valores pagos sobre contribuições previdenciárias, bem 
como que essa compensação abranja também as importâncias retidas de seus 
empregados por ocasião do pagamento de seus salários, sem o limite de 25% imposto 
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pela Lei nº 9.032, de 28.04.95, tendo em vista declaração de inconstitucionalidade, pelo 
STF, das alterações introduzidas na referida exação pela Lei nº 7.887/89. 
Ressaltou, ainda, "o reconhecimento judicial, pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Seção 
Judiciária de Pernambuco, da inconstitucionalidade da pré-falada legislação que majorou 
a alíquota inicial do FINSOCIAL, e, por conseguinte, a autorização para que seja efetuada 
a compensação dos valores recolhidos indevidamente com parcelas vincendas da 
contribuição previdenciária". 
Indeferida a liminar, foram prestadas as informações da autoridade dita coatora. 
Após parecer do Ministério Público Federal pela concessão parcial do mandamus, o MM. 
Juiz a quo concedeu, em parte, a segurança, submetendo a sentença ao duplo grau de 
jurisdição. 
Inconformados, o INSS e a autora interpuseram recurso de apelação às fls. 89/98 e 
99/102, respectivamente. 
Após contra-razões, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por distribuição. 
Peço inclusão em pauta. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Cuida-se de remessa oficial e de 2 
(duas) apelações de sentença que concedeu parcialmente a segurança, para assegurar à 
impetrante o direito à compensação (já reconhecida judicialmente) dos valores recolhidos 
a maior, a título de FINSOCIAL, com a contribuição previdenciária, sem a limitação 
prevista na Lei nº 9.032/95, exceto com aquela incidente sobre o salário dos empregados. 
Compulsando os autos, verifico que a douta sentença merece reparos. 
Quanto à compensação do FINSOCIAL com a contribuição incidente sobre a folha de 
salário dos empregados, já é pacífico o entendimento favorável desta e. Corte, uma vez 
que essas contribuições têm a mesma destinação social, qual seja, a seguridade social. 
Esse raciocínio se justifica para evitar distorções de destinação. Assim, em exemplo 
citado pelo ilustre Juiz Hugo Machado, impossível seria a compensação entre imposto de 
renda e imposto de importação, porquanto do primeiro participam Estados e Municípios, 
enquanto o produto do segundo é destinado exclusivamente à União. 
No caso em tela, a seguridade social é a destinatária das exações. Não existe óbice à 
pleiteada compensação. 
Quanto ao limite imposto pela Lei nº 9.032/95, não vislumbro acolhimento do apelo do 
INSS. 
Ora, se o recolhimento do tributo foi efetuado além do que determina a legislação vigente, 
a sua devolução parcial estaria caracterizando um empréstimo compulsório 
inconstitucional. 
E se existe autorização legal para compensar os valores recolhidos indevidamente (ou a 
maior), essa compensação jamais deveria ser fracionada, pelos prejuízos financeiros que, 
certamente, acarretará à empresa contribuinte. 
Além do mais, a restrição que o legislador impõe para que se efetive o direito à 
compensação é a de que a mesma ocorra entre tributos da mesma espécie, ou seja, com 
a mesma destinação que, no presente caso, é a seguridade social. 
Daí o acolhimento do apelo da autora, diante da jurisprudência pacífica deste Tribunal no 
que diz respeito ao permissivo da compensação do FINSOCIAL com a contribuição 
incidente sobre a folha de salário dos empregados. 
Diante do exposto, sem maiores considerações, dou provimento parcial à remessa oficial, 
nego provimento ao apelo do INSS e dou provimento ao apelo da impetrante, para 
reformar em parte a sentença reecorrida. 
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É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 57.050-CE 
Relator: O SR. JUIZ ROGÉRIO FIALHO MOREIRA 
Apelante: BEACH PARK HOTÉIS E TURISMO LTDA. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. CARLOS ALBERTO TORRENS E OUTRO (APTE.) 
 

EMENTA 
Constitucional e Administrativo. Sorteio promocional de prêmios. Constituição Federal, artigos 170, 
parágrafo único, e 174. Lei nº 5.768/71 e Decreto nº 70.951/72. Lei nº 8.078/90, art. 30. 
Divulgação do evento sem prévia autorização da autoridade competente. Realização tolerada, em 
sede liminar, em atenção ao direito dos adquirentes das cautelas (Código de Defesa do 
Consumidor, art. 30), sem prejuízo de imposição das penalidades cabíveis à empresa promotora. 
A aplicação de multa não é objeto da impetração. 
Situação consolidada, autorizando, excepcionalmente, a concessão da segurança, confirmando-se 
a liminar. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o 
presente julgamento. 
Recife, 12 de junho de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Presidente 
JUIZ ROGÉRIO FIALHO MOREIRA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ROGÉRIO FIALHO MOREIRA: Beach Park Hotéis e Turismo Ltda. interpôs 
apelação contra sentença do MM. Juiz Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Ceará que, 
reconhecendo a constitucionalidade da Lei nº 5.768/71 e do Decreto nº 70.951/72, bem assim as 
inúmeras infringências pela recorrente às disposições contidas naqueles diplomas, denegou 
segurança pela qual se visava à realização de sorteio promocional de veículo importado, tornando, 
por conseguinte, sem efeito a liminar anteriormente concedida. 
Reafirma a apelante, em suas razões, a contrariedade das prescrições impostas pela lei e pelo 
decreto supramencionados aos preceitos insculpidos no parágrafo único do artigo 170, c/c o artigo 
174, ambos da Constituição Federal. 
Transcorrido in albis o prazo para oferecimento de contra-razões, subiram os autos, vindo 
conclusos por distribuição. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ROGÉRIO FIALHO MOREIRA (Relator): O pleito da recorrente fundamenta-se, 
exclusivamente, no obsoletismo das regras disciplinadoras dos sorteios, que terminariam, no seu 
entender, por contrariar o direito constitucionalmente assegurado à livre iniciativa (art. 170, 
parágrafo único, da CF) e ao espírito do poder regulador da atividade econômica conferido ao 
Estado (art. 174). 
A clareza cristalina com que se acham redigidos os dispositivos constitucionais, entretanto, longe 
de confirmar, negam a pretensão da apelante. 
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Com efeito, o prestígio assegurado pelo ordenamento jurídico pátrio à liberdade de iniciativa 
econômica não chega a lhe dispensar os limites que, historicamente, mostraram-se indispensáveis 
à realização da justiça social. 
Neste sentido é que José Afonso da Silva, traduzindo as palavras da doutrina italiana, define-a 
como "liberdade de desenvolvimento da empresa no quadro estabelecido pelo poder público, e, 
portanto, possibilidade de gozar das facilidades e necessidade de submeter-se às limitações 
postas pelo mesmo". 
(OTTAVIANO, Vittorio, cit. por José Afonso da Silva in Curso de Direito Constitucional Positivo. 
Malheiros, 8ª edição, p. 673). 
Tais limitações, como ressaltado no próprio artigo 170 do texto constitucional, haverão de ser 
encontradas na lei, que não precisa ser necessariamente posterior à Constituição, bastando que 
seja por esta recepcionada, tal qual se verificou com a Lei nº 5.768/71, bem assim com o Decreto 
nº 70.951/72, este enquanto meramente regulamentador. 
Reconhecida a constitucionalidade daqueles diplomas, sobejam razões para legitimar a disposição 
da autoridade impetrada em não autorizar o pretendido sorteio, tantas que foram as irregularidades 
cometidas: promoção conjunta, inclusive com a participação de prestadora de serviços, sem a 
documentação de cada uma das empresas promoventes; estipulação de prêmio com valor superior 
a 5% da receita da empresa; distribuição das cautelas subordinada à cobrança de ingresso e 
divulgação do sorteio sem prévia autorização da Fazenda. 
O evento, entretanto, com elogiável lucidez, foi tolerado, em sede liminar, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis, como única forma de evitar dano maior, qual seja, o de frustrar os interesses 
daqueles que, de boa-fé, atenderam à convocação publicitária e adquiriram seus cupons (art. 30 
da Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor). 
Ao que consta, o sorteio processou-se conforme o programado, vindo o prêmio a ser entregue ao 
venturoso contemplado (fls. 83), restando apenas ao órgão fiscalizador a aplicação da multa 
correspondente. 
Também em relação a esta última, noticiam os autos a lavratura do competente auto de infração 
(fls. 28). A imposição da penalidade não é, contudo, objeto da presente impetração. 
Com relação ao pedido deduzido na inicial (realização do sorteio), a situação já se acha 
consolidada, e, tão-somente por esse motivo, merece provimento a apelação para conceder-se a 
segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 57.067-CE  
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA-UNIFOR 
Apelada: EULINA MARIA DIÓGENES PAIVA 
Advogados: DRS. FRANCISCO OTÁVIO DE MIRANDA BEZERRA E OUTROS (APTE.) E  
MARIA DO SOCORRO DIÓGENES PAIVA E OUTROS (APDA.) 
 

EMENTA 
Ensino superior. Abandono. Norma regimental. 
- Estudante que abandona curso universitário durante treze anos não faz jus à renovação 
da matrícula. 
- É válida a norma regimental que impede a matrícula em razão do tempo de paralisação 
dos estudos. 
- Não é possível conceder-se a segurança a pretexto de inobservância do devido 
processo legal, quando é flagrante a inexistência de qualquer direito subjetivo material a 
ser protegido. 
- Apelação e remessa providas. 
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ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
maioria, dar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório, voto e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 5 de junho de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente, em exercício, e Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: A r. sentença concedeu a segurança para o fim de 
determinar à UNIFOR que procedesse à matrícula da impetrante no curso de Ciências 
Contábeis, a que a Universidade se recusava em virtude de ter a estudante abandonado o 
curso desde 1983. 
O recurso descarta a adequação da via mandamental na espécie. Indica o art. 67 do 
Regimento da instituição como obstáculo intransponível à pretensão acolhida no Primeiro 
Grau, tendo em vista o estabelecimento do prazo máximo de seis anos para a 
continuação de estudos cuja interrupção se tenha dado anteriormente à consecução do 
diploma. Identifica o dispositivo como base para a edição da Resolução nº 2/82, 
disciplinadora da matéria de forma excludente do alegado direito. 
Sem contra-razões, o feito veio a esta Corte, onde me coube por distribuição. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A impetrante foi aprovada no Vestibular 
promovido pela UNIFOR em 1980. Ali cursou algumas disciplinas durante o segundo 
semestre de 1980 e primeiro semestre de 1981. No segundo semestre de 1982, teve 
validados 9 créditos. 
Depois de mais de uma década, pretendeu continuar seus estudos, sendo-lhe negado o 
direito à matrícula. 
A r. sentença concedeu a segurança, ao fundamento de que não fora observado o devido 
processo legal. 
Todavia, o próprio Sentenciante invoca os seguintes precedentes que dão respaldo ao ato 
administrativo praticado pela autoridade universitária. É lê-los: 
"O jubilamento de alunos pode ser determinado pelo seu respectivo estabelecimento de 
ensino, desde que previsto em seu estatuto ou regimento, como exige o art. 6º do 
Decreto-lei nº 464/69, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 5.789/72". (AMS nº 
116.200/CE, Rel. Min. Carlos Thibau, DJU de 06.08.87). 
"Administrativo. Ensino Superior. Jubilação. 
- Apresenta-se ilegal o ato que, antecipadamente, recusa a matrícula a alunos que 
ultrapassaram o limite máximo de tempo para conclusão de curso superior, se o 
Regimento da Universidade estabelece a possibilidade de se verificar, caso a caso, as 
condições para se aplicar o instituto da jubilação". (AMS nº 114.487/CE, Rel. Min. Assis 
Toledo, 3ª Turma, TRF, un., DJU 14.11.88, p. 29.505). 
Não é persuasivo o argumento quanto à inobservância do devido processo legal. Esse 
princípio não deve ser visto como puro formalismo vazio. Só tem sentido invocá-lo quando 
a parte foi impedida de apresentar justificativa razoável que, se examinada, poderia 
implicar na mudança da decisão. 
O Regimento Geral da UNIFOR contempla a situação em exame, nos seguintes termos: 
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"Art. 67 - Prescreverá em seis anos o direito ao prosseguimento de estudos interrompidos 
antes da obtenção do diploma. 
Parágrafo único - o direito a matrícula também prescreverá após três (3) interrupções 
sucessivas dos estudos". 
Invocando tal norma regimental, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão baixou a 
Resolução nº 02/82, de 20.05.82, que assim disciplina a matéria: 
"Art. 7º. Pelo prazo de 6 (seis) anos o aluno poderá, semestralmente, trancar sua 
matrícula, não sendo o tempo de trancamento contabilizado para fins de integralização 
curricular. 
Art. 8º. Perderá o direito à vaga o aluno que deixar de, semestralmente, requerer sua 
matrícula, caracterizando-se abandono de estudos. 
Art. 9º. A reabertura de matrícula somente poderá quando: 
a) houver vaga no curso em que o aluno esteve matriculado; 
b) o abandono não tiver ocorrido em mais de 6 (seis) semestres; 
c) comprovada a quitação de eventual compromisso financeiro não solvido anteriormente; 
d) aprovado pelo CEPE". (Fls. 87). 
Não faz nenhum sentido exigir-se que a Universidade instaure um processo para 
denegar-se matrícula em 1996 para aluna que abandonou o curso desde março de 1983, 
quando inexiste qualquer viabilidade legal no pleito ora apresentado. São treze anos de 
abandono, tempo suficiente para iniciar-se e concluir-se o mesmo curso pelo menos três 
vezes. Seria prestigiar-se a mera forma pela forma. 
Não se trata aqui de hipótese de jubilamento, mas de negativa de matrícula a aluno que 
abandonou o curso, não tendo mais qualquer vínculo com a instituição universitária. Na 
hipótese, não se pode cogitar de qualquer direito subjetivo a ser protegido pela via 
mandamental. 
Os precedentes desta Turma são nesse sentido: 
"Ensino superior. Estudante. Afastamento da Universidade. Lapso temporal. 
- Impetrante: matrícula em Direito em 1988, cursando dois períodos. Abandono da 
Faculdade em 1989. Pedido de matrícula: 1995, seis anos após. 
- Hipótese em que o indeferimento da matrícula de aluno que há mais de um lustro 
abandonara o curso em que se matriculara teve fundamento nas normas regimentais que 
regem a vida acadêmica na UNIFOR. Inexistência de qualquer ofensa ao princípio do 
contraditório ou da ampla defesa. 
- Remessa oficial provida". 
(REO nº 52789/CE, j. em 27.06.96, por mim relatada). "Administrativo. Ensino superior. 
Jubilamento. Desnecessidade de instauração de processo administrativo. Obediência às 
normas internas da Universidade.  
- O desligamento de estudante que não concluiu o curso no prazo determinado se dá de 
forma automática, em obediência às normas internas da Universidade.  
- Desnecessária a instauração de inquérito administrativo, uma vez que não se prevê a 
possibilidade de se revelar a situação configurada. 
- A estipulação de prazo para conclusão de curso é atividade administrativa inerente à 
autonomia da Universidade, não consistindo a exigência do cumprimento de tal prazo 
uma penalidade. 
- Apelo não provido. 
- Sentença mantida". 
(AMS 53542/PB, Rel. Juiz Francisco Falcão.) 
Em razão do exposto, dou provimento à apelação e à remessa oficial para cassar a 
segurança e a liminar. 
É como voto. 
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APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 57.086-SE 
Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelado: MUNICÍPIO DE CAPELA 
Advogados: DRS. ANA MARIA DE ALMEIDA BRESY E OUTROS (APTE.) E  
DANIEL FABRÍCIO COSTA JÚNIOR (APDO.) 
 

EMENTA 
Constitucional. Servidores estatutários de Município com regime próprio de previdência 
instituído por lei municipal estão excluídos do regime geral da Previdência Social. Art. 13 
da Lei 8.212/91. 
- Apelo e remessa oficial improvidos. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em Mandado de Segurança nº 
57086-SE em que são partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar provimento ao apelo e à 
remessa oficial, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 13 de março de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: O Município de Capela impetrou mandado de 
segurança contra ato do Superintendente Regional e Diretor de Arrecadação do INSS, 
objetivando o desbloqueio do Fundo de Participação do Município, realizado devido a 
constatação de que o impetrante não descontava dos servidores estatutários e 
comissionados o valor correspondente para o regime previdenciário geral. 
Alega o impetrante que não é constitucional o bloqueio feito, já que o Município de Capela 
possui regime de previdência próprio em razão de um convênio celebrado com o Instituto 
de Previdência do Estado de Sergipe, por isso os servidores estatutários e os 
comissionados não são filiados ao Regime Geral da Previdência Social, sendo assim 
inexistentes os débitos levantados pelo INSS. 
O MM. Juiz a quo concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo o direito do impetrante. 
Inconformado, apela o INSS com razões às fls. 121/126. 
Subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Dispõe o artigo 13 da Lei 8.212/91: 
"Art. 13. O servidor civil ou militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, é excluído do Regime 
Geral de Previdência Social consubstanciado nesta Lei, desde que esteja sujeito a 
sistema próprio de previdência social". 
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Diante do artigo acima citado, observa-se que é permitido aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios criarem sistemas de previdência e assistência social próprios. Não 
existindo regime próprio, deve então a entidade pública e seus servidores recolherem ao 
INSS a contribuição previdenciária prevista em lei. 
Os servidores do Município de Capela, por não ter um sistema de previdência e 
assistência social próprio, celebrou convênio com o IPES - Instituto de Previdência do 
Estado de Sergipe, para atender aos servidores estatutários e comissionados na parte 
referente à previdência e assistência social, com exceção do pagamento das 
aposentadorias, que são suportadas pelos cofres do Município. 
Comungo da decisão do Juízo a quo, a qual passo a transcrever em parte: 
"Se o Município e os seus servidores já contribuem para a Previdência Social através do 
IPES, é indevida qualquer contribuição em relação a estes, exigida pela autarquia 
previdenciária, ainda que sob a alegação de que o convênio com o IPES não contempla o 
benefício da aposentadoria, pela simples razão de que o INSS não suporta o pagamento 
de tais proventos. Se inexistisse o convênio entre o impetrante e o IPES ou, mesmo 
existindo, o Município não assumisse legalmente o encargo com as aposentadorias dos 
servidores estatutários, aí então a vinculação de tais servidores ao Regime Geral de 
Previdência seria obrigatória e exigível o pagamento das respectivas contribuições 
previdenciárias". 
Vale ressaltar o parecer do Representante do Ministério Público, que assim se 
pronunciou: 
"Da análise do convênio, verificou-se que a Lei Municipal nº 3.309, de 28 de janeiro de 
1993, instituiu Regime de Previdência e Assistência para seus funcionários estatutários. 
Embora tenha sido excluído do referido convênio o benefício da aposentadoria, tal fato 
não significa que o Município autor tenha que descontar para a Previdência Social Geral, 
pois o benefício da aposentadoria de seus servidores estatutários e comissionados é de 
sua inteira responsabilidade". 
Diante do exposto, nego provimento ao apelo e à remessa oficial, mantendo a sentença 
recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 57.870-CE 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
Apelados: JOSÉ MARIA DA SILVA E OUTROS 
Advogados: DRS. FRANCISCO JOSÉ SOARES BASTOS E OUTROS (APTE.) E  
CARMOLINDA SOARES MONTEIRO E OUTROS (APDOS.) 
 

EMENTA 
Administrativo. Redução arbitrária da gratificação por tempo de serviço, com base em 
mera decisão do Tribunal de Contas da União. Hipótese em que a alteração na 
remuneração do servidor teria que ser precedida do devido processo legal. 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 
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relatório e notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas como de lei. 
Recife, 26 de junho de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente e Relator  
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Apela a Universidade Federal do Ceará ante 
sentença que concedeu segurança para restabelecer a gratificação por tempo de serviço 
dos impetrantes sem a redução determinada pelo Reitor, após inspeção do Tribunal de 
Contas da União. Alega, em resumo, que os anuênios devem ser calculados sobre o 
vencimento básico e não sobre a remuneração do cargo de direção. 
Sem contra-razões, vieram os autos. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A redução na parcela da remuneração 
dos impetrantes relativa à gratificação por tempo de serviço se fez abruptamente, depois 
que o Reitor da Universidade Federal do Ceará recebeu ofício do Presidente do Tribunal 
de Contas da União determinando que o cálculo daquela vantagem se fizesse sobre o 
vencimento básico do servidor e a reposição do indevidamente recebido. 
Em primeiro lugar, o sistema constitucional brasileiro não contempla a dualidade de 
jurisdição. O Tribunal de Contas da União tem se arvorado em órgão judiciário, como se 
constituísse um Conselho de Estado, nos moldes franceses. O art. 70 da Constituição 
Federal prevê: "a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 
da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, 
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será 
exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle 
interno de cada Poder".  
A competência do Tribunal de Contas da União é estabelecida no art. 71, CF, nos 
seguintes termos: 
"I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante 
parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento; 
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e 
valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades 
instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa 
a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público; 
III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a 
qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em 
comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, 
ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato 
concessório; 
IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de 
Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II; 
V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a 
União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo; 
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VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante 
convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal 
ou a Município; 
VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas 
Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e 
inspeções realizadas; 
VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de 
contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa 
proporcional ao dano causado ao erário; 
IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao 
exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; 
X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à 
Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; 
XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados". 
Cuida-se, a toda vista, de atividade fiscalizadora, que resulta, em caso de dano ao erário, 
na aplicação de multa, como qualquer órgão administrativo, a ser inscrita em dívida ativa 
e cobrada ante o Poder Judiciário, na apreciação de contas e na representação ao poder 
competente em casos de irregularidades ou abusos. 
No caso sob exame, o TCU interpretou restritivamente o modo de calcular o anuênio e 
não poderia ter a última palavra sobre a matéria, nem se daria cumprimento automático à 
decisão, reduzindo vencimentos dos servidores, sem a instauração do devido processo 
legal a que se reporta o art. 5º, LV, da Constituição Federal. 
No que se refere ao cálculo da gratificação, se o servidor exerce cargo comissionado, o 
estipêndio deve ser levado em conta, pois se trata do vencimento do respectivo cargo de 
que está investido o funcionário. Essa é a dicção do art. 40 da Lei 8.112/90. 
O fato de o art. 41 desse diploma referir-se a vencimento do cargo efetivo não quer dizer 
que ao cargo comissionado também corresponda vencimento, e tanto é assim que 
existem servidores não efetivos que são investidos em cargos comissionados e nem por 
isso deixam de perceber vencimentos. 
De todo modo, o ato coativo reveste-se de ilegalidade pelo desrespeito às garantias da 
ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. 
Nego provimento à apelação e à remessa oficial.  
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 58.007-PB  
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA-UFPB 
Apeladas: CARMEM SHEILA ARAÚJO E OUTRAS 
Advogados: DRS. WELLINGTON MARQUES LIMA E OUTROS (APTE.) E  
FRANCISCO DAS CHAGAS CANTALICE (APDAS.) 
 

EMENTA 
Administrativo e Constitucional. Contratação de servidor temporário. Vedada a renovação 
do contrato. Lei nº 8.745/93, art. 9º, c/c art. 37, IX, da CF/88. 
O ingresso de professor substituto, por tempo determinado, com dispensa de concurso 
público, tem caráter excepcional e justifica a vedação à contratação reiterada da mesma 
pessoa, sem conflito com a Constituição Federal (art. 9º - III da Lei 8.745/93). 
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ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à apelação e à remessa, nos termos do relatório e voto 
anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 26 de junho de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA : A Universidade Federal da Paraíba recorre de 
sentença do MM. Juiz da 4ª Vara Federal-PB, que concedeu a segurança impetrada por 
Carmem Sheila Araújo e outras, garantindo-lhes o direito à inscrição em processo seletivo 
simplificado para a contratação, por tempo determinado, de professores substitutos, 
possibilitando-lhes, assim, concorrer a um segundo período de trabalho, em que pese o 
disposto no inciso III, art. 9º, da Lei nº 8.745, de 09.12.93. 
Sustenta que agiu no estrito cumprimento da lei e da Constituição Federal ao rejeitar as 
inscrições, que poderiam levar a uma nova contratação das apeladas, desta feita, sem 
respaldo legal. 
Requer, enfim, a reforma da sentença. 
Decorrido o prazo para oferecimento de contra-razões, subiram os autos a este Tribunal, 
vindo-me conclusos. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): As impetrantes foram contratadas como 
professoras substitutas do Departamento de Ciências Básicas e Sociais da UFPB, em 
caráter temporário e emergencial, a teor do art. 37, IX, da Constituição Federal. 
Terminados os contratos, pleitearam suas respectivas inscrições em novo processo de 
seleção, havendo sido, todas, indeferidas, em face da vedação estabelecida na Lei nº 
8.745/93, que regulamenta a contratação de servidores temporários: 
"Art. 9º. O pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá: 
(...) 
III. ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei, salvo na hipótese prevista no 
inciso I do art. 2º, mediante prévia autorização do Ministro de Estado ou Secretário da 
Presidência competente". 
O conceito de servidor público abrange todas as "pessoas físicas que prestam serviços ao 
Estado e às entidades da Administração indireta", compreendendo, portanto, os 
funcionários regidos pela Lei nº 8.112/90, os celetistas e os servidores temporários, em 
regime especial, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público 
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro - Direito Administrativo, Atlas, SP, 3ª edição, p. 306/307). 
Com o advento da Lei nº 8.745/93, que disciplina o regime jurídico dos servidores 
temporários no âmbito da Administração Pública Federal, foram revogados os artigos 232 
a 235 do RJU, extirpando-se as controvérsias estabelecidas pela inserção de um contrato 
tipicamente civilista no regime de contratação de pessoal pela Administração Pública. 
Hoje, não há mais dúvida. São servidores públicos vinculados à Administração por 
contrato administrativo. 
A própria Lei nº 8.745 (art. 11) manda aplicar aos servidores temporários direitos e 
deveres da Lei nº 8.112/90. 
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Vem agora a indagação e que constitui o objeto da presente impetração. Poderia a Lei nº 
8.745 proibir uma nova contratação de quem já tivesse sido anteriormente contratado sob 
o mesmo regime? 
Entendo que a restrição é perfeitamente constitucional num regime excepcional de 
nomeação sem concurso público. 
O dispositivo procurou harmonizar-se com o princípio constitucional da moralidade 
administrativa, evitando que o vínculo temporário termine por se tornar permanente. 
As impetrantes, que já exerceram um período anterior de contratação nesse regime de 
excepcionalidade, foram atingidas pela proibição legal de serem novamente contratadas. 
Havendo óbice legal à contratação, não resta configurada, portanto, qualquer ilegalidade 
no ato administrativo que indefere a inscrição. 
Para finalizar, registro já haver esta eg. Turma enfrentado outra alegação de 
inconstitucionalidade da Lei nº 8.745, notadamente no tocante ao art. 6º, ocasião em que 
firmei posição pela compatibilidade daquele diploma legal com o texto constitucional. 
Transcrevo a ementa: 
"EMENTA: Administrativo e Constitucional. Contratação de servidor temporário. Vedação 
à acumulação de cargos. Lei nº 8.745/93, art. 6º, c/c o art. 37, XVI, da CF. 
O conceito de servidor público abrange os servidores temporários, contratados em regime 
especial, para atender a necessidade de excepcional interesse público - CF, art. 37, IX. 
O art. 6º da Lei nº 8.745/93, que veda a contratação temporária de quem já é detentor de 
cargo público, deve ser interpretado em harmonia com o art. 37, XVI, da CF, ou seja, é 
vedada a contratação de servidores, exceto naquelas hipóteses previstas na Constituição. 
Se a lei específica não prevê as exceções, pela interpretação sistêmica, valem aquelas já 
estabelecidas pela Constituição para a mesma hipótese.  
Apelação e remessa improvidas".  
Com essas considerações, dou provimento à apelação e à remessa para denegar a 
segurança. 
É como voto. 
 

ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA  
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 52.577-CE  
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: BANFORT-BANCO DE FORTALEZA S/A  
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. SCHUBERT DE FARIAS MACHADO E OUTRO (APTE.) 
 

EMENTA 
Constitucional e Tributário. PIS. Receita operacional bruta. ECR nº 01/94. MP nº 517/94. 
Inconstitucionalidade. 
Inviabilidade da cobrança do novo PIS, de natureza transitória, sem a prévia definição por 
lei da base de cálculo da exação, uma vez que a legislação do Imposto de Renda vigente 
à época não conceituava com clareza esse elemento, imprescindível à quantificação da 
obrigação tributária. 
Vedação constitucional ao disciplinamento da matéria através de Medida Provisória - art. 
73 do ADCT, acrescido pela ECR nº 01/94. 
Inconstitucionalidade do art. 1º da MP nº 517/94. 
 

ACÓRDÃO 
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Vistos etc., decide o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, declarar a 
inconstitucionalidade do art. 1º da MP 517/94, vencido em parte o Relator, nos termos do 
relatório e voto anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 6 de agosto de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: BANFORT - Banco de Fortaleza S.A. impetrou, 
perante a 4ª Vara Federal do Ceará, mandado de segurança contra ato do Delegado da 
Receita Federal em Fortaleza, visando à inexigibilidade da contribuição para o PIS, 
prevista no item V, art. 72, do ADCT, acrescido pela Emenda Constitucional de Revisão nº 
1/94, bem como a declaração incidental de inconstitucionalidade das MP's nºs 517/94 e 
597/94. 
Alegou, em resumo: 
a) a ECR nº 1/94, que criou o Fundo Social de Emergência, autorizou a instituição de 
nova forma de contribuição para o PIS, anteriormente calculada sobre o valor do IR, 
passando a ser "calculada, nos exercícios financeiros de 1994 e 1995, mediante a 
aplicação da alíquota de setenta e cinco centésimos por cento sobre a receita bruta 
operacional, como definida na legislação do imposto sobre renda"; 
b) determinou, também, o dispositivo "introduzido no ADCT pela mesma Emenda 
Constitucional de Revisão, que na regulação do Fundo Social de Emergência não poderá 
ser utilizado o instrumento previsto no inciso V, do art. 59, da Constituição, vale dizer, não 
poderá ser utilizada a MEDIDA PROVISÓRIA"; 
c) "ocorre que o Sr. Presidente da República resolveu editar a Medida Provisória nº 517, 
não aprovada e já reeditada, por diversas vezes, e por último pela Medida Provisória nº 
907, de 22 de fevereiro, dispondo sobre a base de cálculo da Contribuição para o 
Programa de Integração Social (PIS)"; 
d) "em face do art. 146, inciso III, alínea "a", combinado com o art. 154, inciso I, § 4º, do 
art. 195, somente por lei complementar seria possível a definição da base de cálculo. Tal 
entendimento, aliás, está ratificado pela própria emenda constitucional de revisão, quando 
esta proíbe o uso de medida provisória". 
O MM. Juiz Federal denegou a segurança por entender que "a própria Emenda 
Constitucional Revisional nº 01/94 dispensou a exigência de lei complementar para 
estabelecer condições para instituição e funcionamento do Fundo Social de Emergência e 
suas fontes de recursos, tornando auto-aplicável o disposto nos incisos do artigo 72 do 
ADCT, entre eles o inciso V, que trata da parcela da arrecadação da contribuição para o 
PIS" (fls. 51) e, também, porque se a contribuição social pode ser criada por lei ordinária, 
a medida provisória tem força de lei (fls. 52). 
Irresignada, apelou a instituição financeira impetrante, reiterando os argumentos da inicial. 
Em sessão realizada em 21 de novembro último, decidiu a eg. 3ª Turma, por 
unanimidade, após argüir a inconstitucionalidade da MP nº 517/94, suspender o 
julgamento, para submeter o feito à apreciação do eg. Plenário. 
Com vista, nos termos do art. 157, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, opinou o 
MPF pela inconstitucionalidade da referida medida provisória, em judicioso parecer da 
lavra da Dra. Isabel Guimarães Câmara Lima, assim resumido na ementa: 
"Apelação em Mandado de Segurança. Inconstitucionalidade da Medida Provisória 517/94 
e suas reedições. 
Vedada a utilização de medida provisória para a regulamentação do disposto no art. 72, 
V, do ADCT, deve-se entender por incabível a ação fiscal contra o apelante, antes de 
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prévia normatização por lei complementar, nos termos do art. 73 do ADCT. Conhecimento 
e provimento da apelação, pelos quais se opina" (fls. 81). 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A questão submetida ao julgamento deste 
eg. Plenário diz respeito à nova sistemática da contribuição para o PIS, introduzida pela 
Emenda Constitucional de Revisão nº 1/94. 
A referida emenda instituiu, nos exercícios financeiros de 1994 e 1995, o Fundo Social de 
Emergência, mediante a inserção no ADCT dos artigos 71, 72 e 73. Dentre as receitas 
eleitas pelo revisor constituinte para integrar o FSE, dispõe o art. 72 do ADCT, em seu 
inciso V: 
"Art. 72. Integram o Fundo Social de Emergência: 
(...) 
V. a parcela do produto da arrecadação da contribuição de que trata a Lei Complementar 
nº 7, de 07 de setembro de 1970, devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o inciso 
III deste artigo, a qual será calculada, nos exercícios financeiros de 1994 e 1995, 
mediante a aplicação da alíquota de setenta e cinco centésimos por cento sobre a receita 
bruta operacional, como definida na legislação do imposto sobre renda e proventos de 
qualquer natureza". 
Ao eleger a receita bruta operacional como base de cálculo da contribuição para o PIS, a 
ECR criou nova contribuição, de natureza transitória, mas diversa da existente e que era 
calculada sobre o valor do imposto de renda. 
Posteriormente, foram editadas as MP's 517/94 e 597/94, dispondo sobre base de cálculo 
da contribuição em comento e estabelecendo diversas hipóteses de exclusão ou dedução 
que deveriam ser realizadas pelas pessoas jurídicas já referidas no aludido dispositivo 
transitório. 
A Emenda Constitucional nº 1, de 1º.03.94, reportando-se à receita bruta operacional 
como base de cálculo da contribuição para o PIS, autorizou a instituição de tributo novo, 
diverso da contribuição prevista na LC 7/70, que para as instituições financeiras era 
calculada sobre o valor do imposto de renda, em obediência à orientação jurisprudencial 
do STF, declarando inconstitucionais os Decretos-leis nºs 2.445 e 2.449. 
Importa analisar o aspecto de auto-aplicabilidade do art. 72 do ADCT (CF 1988), tendo 
em vista que, sobre a base de cálculo, a só referência à "aplicação da alíquota de setenta 
e cinco centésimos por cento sobre a receita bruta operacional, como definida na 
legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza" não é suficiente 
para legitimar a cobrança do PIS, sem lei que defina com toda a clareza e precisão o que 
se pode realmente entender por receita bruta operacional no universo das atividades 
econômicas do País. 
Sobre a matéria, destaco os escólios do Professor João Dácio Rolin, na obra Pis - 
Problemas Jurídicos Relevantes: 
"Com a Emenda de Revisão nº 1/94, prorrogada pela Emenda Constitucional nº 10/96, 
estabeleceu-se uma nova base de cálculo da contribuição ao PIS das instituições 
financeiras, mas por remissão expressa à definição prevista na legislação do imposto 
sobre a renda a respeito de receita bruta operacional". 
Todavia, o que ocorreu foi mera menção a um conceito vago, lacônico e de duvidosa 
materialidade jurídico-contábil, qual seja, o conceito de 'receita bruta operacional', ex vi do 
artigo 72, inciso V, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
Ocorre que inexiste uma definição legal ou doutrinária hábil, precisa e definitiva em 
esclarecer quais os valores globalizantes da 'receita bruta operacional'. Não há como se 
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compor um conceito tão específico, necessário à individualização do tributo, através de 
deduções e tentativas de combinações. 
Não houve, por parte do instituidor, preocupação em definir o montante tributável da 
contribuição, mas mera remissão à legislação do imposto de renda, que neste ponto em 
específico não é explícita" (pág. 140). 
Em conclusão, entendo que seria inviável a cobrança desse PIS - transitório sem a prévia 
definição por lei da base de cálculo da exação, uma vez que a legislação do imposto de 
renda vigente à época não conceituava com clareza esse elemento, imprescindível à 
quantificação da obrigação tributária. 
Sabe-se que não houve lei que regulamentasse a matéria. O Governo Federal o fez 
através de medidas provisórias que se repetem, a partir da de nº 517/94, ao arrepio da 
Carta Magna, que estabelece vedação a tais normas para o caso em exame, no art. 73 do 
ADCT, acrescentado pela ECR nº 1/94, verbis: 
"Art. 73. Na regulação do Fundo Social de Emergência não poderá ser utilizado o 
instrumento previsto no inciso V do art. 59 da Constituição". 
Em face do exposto, afigura-se manifesta a inconstitucionalidade das MP's referenciadas. 
Com essas considerações, declaro a inconstitucionalidade da Medida Provisória 517/94. 
É como voto. 
 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 400-CE  
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Parte Autora: MUNICÍPIO DE PACOTI  
Parte Ré: FRANCISCO RÔMULO CRUZ GOMES 
Suscitante: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PACOTI 
Suscitado: JUÍZO FEDERAL DA 6ª VARA-CE  
Advogado: DR. HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO (PARTE A) 
 

EMENTA 
Processual Civil. Conflito negativo de competência entre Juízes vinculados a Tribunais 
diversos. Conflito de competência não conhecido. Remessa dos autos ao STJ. Art. 105, I, 
"d" da CF.  
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 
o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, não conhecer do conflito e 
determinar a remessa dos autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos termos do 
voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. Recife, 13 de agosto de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente e Relator  
 

RELATÓRIO  
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Trata-se de conflito negativo de competência 
suscitado pelo MM. Juiz de Direito Substituto da Comarca de Pacoti em ação ordinária de 
ressarcimento de recursos ao Tesouro Nacional, movida pelo Município de Pacoti contra 
ex-Prefeito Municipal, perante a 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará.  
Dispensei a ouvida do exceto, por constar dos autos o inteiro teor da divergência.  
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A Procuradoria Regional da República, em parecer da lavra da Dra. Armanda Soares 
Figueirêdo, pronunciou-se pela competência do Superior Tribunal de Justiça para dirimir o 
conflito.  
É o relatório.  
Peço dia para julgamento.  
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Foi promovida ação de ressarcimento 
de recursos ao Tesouro Nacional perante o Juiz de Direito da Comarca de Pacoti, no 
Ceará, que, argüindo incompetência absoluta, determinou a remessa dos autos à Justiça 
Federal, nos termos do art. 113 do CPC.  
O MM. Juiz Federal da 6ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, reconhecendo a 
ilegitimidade passiva da União, declinou da competência, entendendo ser a Justiça 
Estadual a competente para dirimir o feito, devolvendo os autos para a Comarca de 
Pacoti.  
Em razão de não se convencer dos argumentos defendidos pelo Juiz suscitado, o Juiz de 
Direito da Comarca de Pacoti determinou a remessa do processo a este Regional. In 
casu, verificado o conflito negativo de competência entre juízes vinculados a tribunais 
distintos, deve o mesmo ser suscitado perante o Superior Tribunal de Justiça, a teor do 
art. 105, I, "d", da Constituição Federal.  
É nesse sentido o entendimento adotado por diversas Cortes de Justiça, e como vem 
decidindo reiteradamente este Tribunal.  
Por essas razões, não conheço do conflito, determinando a remessa dos autos ao 
Superior Tribunal de Justiça. 
 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 82.348-PE 
Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Embargante: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO - SUNAB 
Embargada: GOLDEN CROSS-ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE 
Advogados: DRS. GEORGE FERNANDO RIBEIRO NEVES E OUTROS (EMBTE.) E  
LUIZ FERNANDO DIAS DOS SANTOS E OUTROS (EMBDA.) 
 

EMENTA 
Processual Civil. Embargos de declaração que visam a reapreciação de questão dirimida 
quando do julgamento da apelação. Alegação de contradição e omissão não 
demonstrada. Inocorrência. 
1. Os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, contradição ou 
omissão no acórdão. 
2. Não é contraditório o acórdão que, ao modificar o aresto de Primeiro Grau, dá a sua 
interpretação para o deslinde da matéria objeto do apelo. 
3. Inexiste obrigatoriedade do acórdão se pronunciar sobre todo o elenco de indagações 
formuladas pelas partes, sendo necessária a motivação, ainda que com base em outros 
fundamentos, para decidir a questão posta em Juízo. 
4. Ainda que o entendimento jurisprudencial tenha se modificado, não é possível por meio 
dos embargos alterar o posicionamento anteriormente adotado. Prestígio da função 
primordial dos embargos, consubstanciada na integração e esclarecimento. 
5. inexistência de erro manifesto, uma vez que o acórdão examinou a temática posta em 
julgamento, decidindo a controvérsia. 
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6. A simples alegação de que tenham ocorrido omissão e contradição no acórdão, sem a 
demonstração inequívoca destas, não possibilita o pretendido efeito infringente do 
julgado. 
7. Embargos improvidos. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Reginal Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, negar provimento aos embargos, nos termos do voto do Relator, na forma 
do relatório e notas taquigráficas constantes nos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 14 de agosto de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Presidente 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: O caso é de embargos declaratórios opostos pela 
SUNAB - Superintendência Nacional do Abastecimento contra acórdão desta eg. Turma, 
cuja ementa é a seguinte: 
"Execução fiscal. Embargos do devedor. SUNAB. Multa. Empresas de seguro saúde. 
Competência. Precedentes desta Corte e do STJ. BTNF. Utilização. Cabimento. 
Preliminar acolhida. Apelação improvida.  
- A SUNAB possui plena competência para fiscalização e autuação das empresas de 
seguro saúde. Precedentes desta Corte e do e. STJ. Preliminar acolhida. 
- A utilização do BTNF na reajuste das mensalidades dos contratos de seguro saúde não 
constitui um abuso do poder econômico por parte da Golden Cross, uma vez que a tal 
empresa informou aos seus associados a opção daquele índice. 
- Preliminar acolhida. Apelação e remessa improvidas" (fls. 294). 
Alega a embargante, em suma, que houve contradição e omissão no acórdão, aquela por 
ter violado os termos do § 3º do art. 1º da Lei 7.799/89 e decisões deste TRF e do STJ, 
esta por não ter se pronunciado acerca dos parágrafos 4º e 5º do art. 173 da CF/88. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): Aduz a embargante que o acórdão foi 
omisso e contraditório. 
A sentença de Primeiro Grau, após reconhecer a incompetência da SUNAB para autuar a 
Golden Cross pelo aumento das mensalidades dos seus associados, julgou os embargos 
procedentes por entender legal a aplicação do BTNF nos contratos.  
Ao exame da apelação interposta pela Golden Cross, esta eg. Terceira Turma acolheu a 
preliminar de competência da SUNAB, por maioria, modificando o aresto, por entender 
que "a utilização do BTNF no reajuste das mensalidades dos contratos de seguro saúde 
não constitui um abuso do poder econômico por parte da Golden Cross, uma vez que a tal 
empresa informou aos seus associados a opção daquele índice". 
Agora, a SUNAB maneja os embargos declaratórios, buscando um pronunciamento sobre 
várias questões, sob o pretexto de ter havido omissão e contradição no acórdão. 
Razão não assiste à embargante.  
Inexiste obrigatoriedade do acórdão se pronunciar sobre todo o elenco de indagações 
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formuladas pelas partes, sendo necessária a motivação, ainda que com base em outros 
fundamentos, para decidir a questão posta em Juízo.  
Como se sabe, os embargos se prestam a esclarecer obscuridade, contradição ou 
omissão no acórdão.  
Ademais, os efeitos modificativos emprestados ao recurso têm cunho excepcional, e, 
segundo a jurisprudência, somente em casos de erro manifesto ou material. 
Ainda que o entendimento jurisprudencial no tocante à controvérsia sobre o que venha a 
ser infração continuada ou autônoma, não é possível por meio dos embargos alterar o 
posicionamento anteriormente adotado.  
Demais disto, inexiste erro manifesto, tendo o acórdão examinado a temática posta em 
julgamento, decidindo a controvérsia. 
Destarte, a alegação de omissão e contradição que não existe não possibilita o pretendido 
efeito infringente do julgado. 
A propósito, apreciando tema semelhante ao que ora se questiona, este eg. TRF não 
conheceu dos Embargos Declaratórios nos Embargos Infringentes na Apelação Cível nº 
62.677-CE, por maioria do Pleno, em sessão realizada em 27.03.96, tendo como Relator 
o eminente Juiz Ridalvo Costa. 
Por ocasião do julgamento, o eminente Relator esclareceu que o efeito modificativo ou 
infringente só deve ser conferido aos embargos de declaração em situações 
excepcionais, além de que a alteração do entendimento jurisprudencial não tem o condão 
de modificar o acórdão vergastado, por meio de embargos declaratórios, que têm feição 
integrativa e esclarecedora. 
Ora, não é contraditório o acórdão que mantém o aresto de Primeiro Grau, dando a sua 
interpretação para o deslinde da matéria objeto do apelo. 
O que pretende a embargante é o reexame do tema, inclusive objetivando uma nova 
interpretação, em substituição à que foi dada pela eg. Turma quando do julgamento do 
apelo. 
Demais disto, não aponta de modo clarividente onde repousa a alegada contradição e 
omissão. 
Isto posto, por não vislumbrar qualquer omissão ou contradição no acórdão, nego 
provimento aos embargos. 
É como voto. 
 

EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 97.199-RN 
Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Embargante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Embargada: OFÉLIA DE OLIVEIRA LIMA 
Advogados: DRS. REGINA MARIA DE FREITAS PENALBER E OUTROS (EMBTE.) E  
JOSÉ SEGUNDO DA ROCHA (EMBDA.) 
 

EMENTA 
Processo Civil e Tributário. Juros de mora. Caráter alimentar da dívida. Incidência a partir 
da existência do débito. 
- Diante do caráter alimentar do débito resultante de ação de revisão de benefício, os 
juros de mora devem ser aplicados desde a inadimplência da parte devedora. 
- Precedentes. 
- Embargos improvidos. 
 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide o Pleno do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento aos 
embargos, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 6 de agosto de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 

RELATÓRIO  
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Trata-se de embargos infringentes contra acórdão 
da 2ª Turma que, por maioria de votos, deu provimento à apelação da embargada. O 
referido acórdão, da lavra do ilustre Juiz Petrúcio Ferreira, restou assim ementado: 
"Constitucional. Previdenciário. Atualização de benefícios. Perda do valor real quando da 
aplicação do art. 41 da Lei nº 8.213/91. Aplicável equivalência com o número de salários 
mínimos da data da concessão. Inteligência do art. 58 do ADCT/CF/88, c/c o § 2º do art. 
201. Súmula nº 71-TFR. Indexação pelo salário mínimo. Inaplicabilidade. Aplicação da Lei 
nº 6. 899/81 a partir do vencimento da dívida até o advento da Lei nº 8.213/91. Índices de 
correção contemporâneos. Juros de mora. Termo inicial. Natureza alimentar. Devidos 
desde o débito. 
1. Quando da aplicação do índice de atualização, nos termos da Lei nº 8.213/91, não for 
mantido o valor real do benefício, atualiza-se o mesmo pela equivalência com o número 
de salários mínimos da data da concessão, de modo a preservar o poder aquisitivo. 
Princípio de atualização observando-se os limites mínimos de equivalência. Art. 58 do 
ADCT, c/c o § 2º do art. 201 da CF. 
2. A Súmula nº 71 do ex-TFR, no que se refere à indexação pelo salário mínimo, não se 
aplica na atualização de dívidas posteriores à Constituição Federal de 88, tendo em vista 
vedação do art. 7º, IV, do mesmo Texto Constitucional, aplicando-se a Lei nº 6.899/81 a 
partir do vencimento da dívida até o advento da Lei nº 8.213/91 e, posteriormente, os 
índices de correção contemporâneos. 
3. Os juros de mora, quando incidentes em benefícios previdenciários, por serem tais 
benefícios de natureza alimentar, são devidos desde o débito. Precedentes. 
4. Apelação parcialmente provida". 
Pretende o embargante, com a revisão do julgado, a prevalência do voto vencido do não 
menos ilustre Juiz Manoel Erhardt. Questiona, nos fundamentos deste recurso, apenas 
quanto aos juros de mora serem considerados devidos a partir da constituição do débito, 
alegando, em síntese, que só a citação válida é que constitui em mora o devedor. 
Sem revisão. 
É o relatório. 
 

VOTO  
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): É desnecessária a discussão em torno da 
natureza do débito resultante das ações de revisão de benefício previdenciário, para se 
determinar a partir de quando devem incidir os juros de mora. Importa observar sua 
destinação alimentar. 
Neste egrégio Tribunal já existem manifestações entendendo serem devidos os juros de 
mora a partir da existência do débito. Neste sentido: 
"Em se tratando de benefício previdenciário, os juros de mora devem ser fixados em 1% 
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ao mês, a partir do débito, pelo seu caráter alimentício". (AC nº 90.625-RN, Rel. Juiz 
Araken Mariz, DJU 04.04.97, p. 20.517). 
"Os juros de mora, quando incidentes em benefícios previdenciários, por serem tais 
benefícios de natureza alimentar, são devidos desde o débito, no percentual de 1% ao 
mês". (AC nº 107.452-RN, Rel. Juiz Petrúcio Ferreira, DJU 21.03.97, p. 17.042). 
"Por se tratar de prestações de natureza alimentar, não deve ser aplicada a regra geral do 
Código Civil, sendo devidos juros de mora desde quando estas prestações tornaram-se 
devidas". (AC nº 105.176-PB, Rel. Juiz Francisco Falcão, DJU 29.11.96, p. 92.277). 
"Os juros de mora, nos processos relativos a causas previdenciárias, segundo 
entendimento jurisprudencial desta Corte, serão de 1% ao mês, constituindo uma exceção 
à regra do art. 1.536, § 2º, do Código Civil Brasileiro; além do que, o termo inicial para sua 
contagem, nas ações de natureza alimentar, deve ser o da data do inadimplemento do 
devedor". ( AC nº 94.021-PB, Rel. Juiz José Maria Lucena, DJU 18.10.96, p. 79.513). 
É bem verdade que também existem manifestações em sentido diverso, inclusive da 
minha lavra, considerando devidos os juros de mora a partir da citação. No entanto, 
considerando pertinentes os argumentos presentes nas manifestações jurisprudenciais 
acima citadas, retifico meu posicionamento anterior, e voto no sentido de que, nas ações 
de revisão de benefício, diante do caráter alimentar do débito, sejam aplicados os juros de 
mora desde a inadimplência da parte devedora. 
Com estas considerações, nego provimento aos embargos. 
É como voto. 
 

EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 103.848-PE 
Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Embargante: FAZENDA NACIONAL 
Embargada: CASAS ALMY CAVALCANTI LTDA. 
Advogados: DRS. NORMA SUELY SILVA E OUTROS (EMBDA.) 
 

EMENTA 
Tributário. FINSOCIAL. Compensação com COFINS. Art. 66 da Lei 8.383/91. Honorários. 
Art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC. 
- Em face do art. 66 da Lei nº 8.383/91 é induvidosa a aparência do bom direito de quem 
pagou indevidamente contribuições para o FINSOCIAL e pretende compensar os valores 
correspondentes com aqueles devidos a título de COFINS. 
- Devem ser considerados como tributos da mesma espécie, para efeitos de 
compensação, aqueles com a mesma destinação. 
- Não se há de exigir a liquidez e certeza do crédito do contribuinte, pois a compensação 
se processa no âmbito do lançamento por homologação, sendo realizada sob total 
responsabilidade do contribuinte, e não extingue o crédito tributário, a não ser depois que 
se dá a homologação do lançamento, pela autoridade administrativa, que pode, e deve, 
verificar os dados materiais com os quais tenha trabalhado o contribuinte, conferir os 
números respectivos, a ver se estão corretos. E se os verificar incorretos, pode, e deve, 
lavrar contra o contribuinte o auto de infração respectivo, apontando as diferenças 
porventura verificadas. 
- Embargos improvidos. 
 

ACÓRDÃO  
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Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide o Pleno do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, vencido o Sr. Juiz Ridalvo Costa, 
negar provimento aos embargos, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 6 de agosto de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 

RELATÓRIO  
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Trata-se de embargos infringentes contra acórdão 
da 3ª Turma que, por maioria de votos, negou provimento à apelação da embargante. O 
referido acórdão, da lavra do ilustre Juiz Geraldo Apoliano, restou assim ementado: 
"Constitucional e Tributário. FINSOCIAL. Majorações da alíquota. Inconstitucionalidade. 
Compensação: FINSOCIAL X COFINS. Art. 66, da Lei nº 8.383/91. Documentação 
comprobatória do crédito alegado. Possibilidade. 
1. O colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 150-764-1-PE, pacificou o 
entendimento acerca da inconstitucionalidade das leis majoradas da contribuição para o 
FINSOCIAL. 
2. O Plenário deste Tribunal, através de uniformização de jurisprudência, editou a Súmula 
nº 6, que assim dispõe: 'Subsiste, até a vigência e eficácia da Lei Complementar nº 70/91, 
a cobrança do FINSOCIAL, com base no Decreto-lei nº 1.940, sendo inconstitucionais as 
alterações introduzidas pela Lei nº 7.787/89, ressalvada a situação das empresas 
prestadoras de serviços'. 
3. O FINSOCIAL, após a CF/88, passou a ser contribuição social, conforme interpretação 
sistemática do artigo 56 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 
4. A compensação, nos termos da Lei 8.383/91, pode ser efetuada entre tributos e 
contribuições da mesma espécie, isto é, entre os que tiverem a mesma natureza jurídica, 
e uma só destinação orçamentária. Possibilidade de compensação do FINSOCIAL com a 
COFINS. 
5. Documentação colacionada aos autos (DARF'S e planilha demonstrativa de cálculos de 
parcelas pagas a maior) comprobatória da existência de créditos para com o Fisco, em 
feitio a ensejar a compensação pretendida. 
6. Apelação e remessa oficial improvidas". 
Pretende a embargante, com a revisão do julgado, a prevalência do voto vencido, em 
parte, do não menos ilustre Juiz Ridalvo Costa, que discordou da orientação adotada pela 
maioria dos membros da Turma Julgadora quanto ao direito de compensação. 
Argumenta, em síntese, que inexiste identidade entre as espécies de tributos a serem 
compensados, bem como a liquidez e certeza necessárias. 
Sem revisão. 
É o relatório. 
 

VOTO  
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): A vedação, sustentada pela Fazenda, do 
direito à compensação, priva a autora/embargada da disponibilidade dos recursos 
financeiros que ordinariamente emprega no exercício de suas atividades, e daí decorrem 
danos ou lucros cessantes, de dificílima ou mesmo impraticável reparação. Além da 
possibilidade de ser alvo de ação fiscal que, no caso, revela-se arbitrária. 
Não é razoável o argumento que afirma a possibilidade de reparação dos danos 
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patrimoniais, por ser solvável a Fazenda. Com a fórmula do precatório, em face da 
inflação em elevados índices, essa reparação é praticamente impossível. 
Ressalte-se, outrossim, que a continuidade das operações da autora, a gerar novos 
débitos de contribuições, capazes de ensejar a compensação pretendida, é fato futuro, de 
ocorrência provável, mas incerta. E isto basta para que se reconheça à autora o direito de 
compensar, agora, o que pagou indevidamente. 
Compelir o contribuinte a recolher tributo, que pode deixar de pagar, porque tem crédito 
em poder da Fazenda, equivale a compelir ao pagamento indevido, para posteriormente 
pleitear restituição, e isto faz muito tempo tem sido repelido pela jurisprudência de todos 
os países civilizados. No Brasil, o princípio solve et repete está há muito rejeitado pela 
Corte Maior. 
A contribuição para o FINSOCIAL foi instituída e arrecadada como contribuição social. 
É certo que o Supremo Tribunal Federal entendeu tratar-se de imposto da competência 
residual da União. E assim entendeu para validar a cobrança daquela exação antes da 
Constituição Federal de 1988. Tal entendimento, porém, não elide o direito à 
compensação das contribuições para o FINSOCIAL, indevidamente recolhidas, por duas 
razões indiscutíveis, a saber: 
(a) Primeira, porque para ensejar o direito à compensação, importa a natureza jurídica 
atribuída pela norma instituidora e o título jurídico mediante o qual ocorreu o pagamento, 
jamais a verdadeira natureza jurídica do tributo. 
A tese da Fazenda, aliás, conduz ao absurdo de excluir inteiramente a possibilidade de 
qualquer compensação. Realmente, se esta só fosse possível quanto aos ingressos que 
entraram nos cofres públicos com a natureza jurídica de determinado tributo, posto que o 
indevidamente pago não é tributo. Não tem natureza jurídica de tributo. E por isto mesmo 
é que é indevido o pagamento. 
Realmente, quando um tributo é pago indevidamente, a verdadeira natureza jurídica do 
ingresso do dinheiro nos cofres públicos é de um recebimento indevido, juridicamente 
desvalioso, sem a natureza tributária que o justificaria. A natureza tributária desse 
recolhimento é, por assim dizer, apenas aparente. Mas é induvidoso que o pagamento se 
fez a título de tributo de certa espécie, e isto é o que importa. Importa a que título o 
pagamento indevido ocorreu. 
(b) Segunda e definitiva, porque os pagamentos indevidos ocorreram depois da 
Constituição Federal de 1988, quando a natureza jurídica das contribuições para o 
FINSOCIAL já não era aquela definida pelo STF, mas a atribuída pela Constituição. 
Realmente, só os pagamentos correspondentes aos aumentos de alíquotas, verificados 
depois da Constituição de 1988, foram considerados indevidos. Tais pagamentos foram 
feitos a título de contribuição social, e como tal foram considerados indevidos pelo 
Supremo Tribunal Federal. 
Não se há de exigir a liquidez e certeza do crédito do contribuinte, pois a compensação se 
processa no âmbito do lançamento por homologação, é realizada sob total 
responsabilidade do contribuinte, e não extingue o crédito tributário, a não ser depois que 
se dá a homologação do lançamento pela autoridade administrativa. E antes dessa 
homologação, a autoridade administrativa pode, e deve, verificar os dados materiais com 
os quais tenha trabalhado o contribuinte. Pode, e deve, conferir os números respectivos, a 
ver se estão corretos. E se os verificar incorretos, pode, e deve, lavrar contra o 
contribuinte o auto de infração respectivo, apontando as diferenças porventura 
verificadas. 
O provimento judicial, em qualquer caso, apenas garante o contribuinte contra a aplicação 
das restrições albergadas por normas infralegais baixadas pelas autoridades, tanto do 
Ministério da Fazenda quanto do INSS. Restrições inteiramente desprovidas de validade 
jurídica. 
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O Pleno deste egrégio Tribunal já se manifestou, entendendo possível a compensação do 
que foi recolhido indevidamente a título de FINSOCIAL com a contribuição denominada 
COFINS. Neste sentido: 
"Processual Civil e Tributário. Embargos infringentes. Compensação. FINSOCIAL. 
COFINS. Lei nº 8.383/91. Possibilidade. 
1. Pedido de compensação entre os valores recolhidos indevidamente, a título de 
FINSOCIAL, com a COFINS. Inteligência do art. 66 da Lei nº 8.383/91. 
2. Precedentes deste eg. Tribunal. 
3. Embargos improvidos". (Emb. Infring. na AC nº 85.983-CE, Rel. p/ Acórdão Juiz Araken 
Mariz, DJU 11.10.96, p. 77.305). 
O Superior Tribunal de Justiça, em decisão prolatada pela sua egrégia Segunda Turma, 
considerou possível a compensação em acórdão que restou assim ementado: 
"Tributário. Compensação. Contribuição para o FINSOCIAL e contribuição para a 
COFINS. Possibilidade. Lei nº 8.383/91, Art. 66. Aplicação. 
I - Os valores excedentes recolhidos a título de FINSOCIAL podem ser compensados com 
os devidos a título de contribuição para a COFINS. 
II - Não há confundir a compensação prevista no art. 170 do Código Tributário Nacional 
com a compensação a que se refere o art. 66 da Lei nº 8.383/91. A primeira é norma 
dirigida à autoridade fiscal e concerne à compensação de créditos tributários, enquanto a 
outra constitui norma dirigida ao contribuinte e é relativa à compensação no âmbito do 
lançamento por homologação. 
III - A compensação feita no âmbito do lançamento por homologação, como no caso, fica 
a depender da homologação da autoridade fiscal, que tem para isso o prazo de cinco 
anos (CTN, art. 150, § 4º). Durante esse prazo pode e deve fiscalizar o contribuinte, 
examinar seus livros e documentos e lançar, de ofício, se entender indevida a 
compensação, no todo ou em parte. 
IV - Recurso especial conhecido e provido, em parte". (REsp 83.946-MG, Rel. Min. Pádua 
Ribeiro, DJU 01.07.96, p. 24.036). 
Podem, pois, os valores recolhidos indevidamente a título do FINSOCIAL ser 
compensados com os devidos a título de COFINS, sendo naturalmente cabível a 
suspensão da exigibilidade destes últimos, no valor do montante devidamente apurado. 
Com estas considerações, nego provimento aos embargos. 
É como voto. 
 

EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 104.260-CE 
Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Embargante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Embargada: CODIL REPRESENTAÇÕES LTDA. 
Advogados: DRS. ROSA MARIA CARDOSO DA PAZ E OUTROS (EMBTE.) E  
JOSÉ DAMASCENO SAMPAIO (EMBDA.) 
 

EMENTA 
Embargos infringentes. Contribuição previdenciária. Compensação. Art. 66 da Lei 
8.383/91. 
- O art. 66 da Lei nº 8.383/91 autoriza a compensação dos valores que foram recolhidos 
indevidamente a título de contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração paga 
aos segurados-empresários e/ou administradores e autônomos, com parcelas vincendas 
da contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários dos empregados. 
- Devem ser considerados como tributos da mesma espécie, para efeitos de 
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compensação, aqueles com a mesma destinação. 
- Não se há de exigir a liquidez e certeza do crédito do contribuinte, pois a compensação 
se processa no âmbito do lançamento por homologação, sendo realizada sob total 
responsabilidade do contribuinte, e não extingue o crédito tributário, a não ser depois que 
se dá a homologação do lançamento pela autoridade administrativa que pode, e deve, 
verificar os dados materiais com os quais tenha trabalhado o contribuinte, conferir os 
números respectivos, a ver se estão corretos. E se os verificar incorretos, pode, e deve, 
lavrar contra o contribuinte o auto de infração respectivo, apontando as diferenças 
porventura verificadas. 
- Precedentes. 
- Embargos improvidos. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide o Pleno do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, vencido o Sr. Juiz Ridalvo Costa, 
negar provimento aos embargos, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 6 de agosto de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator  
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO:Trata-se de embargos infringentes contra acórdão 
da egrégia 3ª Turma que, por maioria de votos, negou provimento à apelação do 
embargante, vencido em parte o Relator quanto ao pedido compensatório. O referido 
acórdão, da lavra do ilustre Juiz Ridalvo Costa, restou assim ementado: 
"Tributário. Contribuição previdenciária. Compensação. Prescrição qüinqüenal. 
Inocorrência. 
Lançamento por homologação. Prazo de prescrição do direito à restituição que se inicia a 
partir da efetiva extinção do crédito tributário. 
Inconstitucionalidade da expressão 'autônomos e administradores', contida no inciso I, do 
art. 3º, da Lei nº 7.787/89, e no inciso I, do art. 22, da Lei nº 8.212/91. 
Compensação dos valores indevidamente pagos a título de contribuição sobre pro labore 
e remuneração de autônomos com a contribuição previdenciária incidente sobre a folha 
de salários. Vencido o Relator". 
Pretende o embargante, com a revisão do julgado, a prevalência do voto vencido, que 
discordou da orientação adotada pela maioria dos membros da Turma Julgadora. 
Argumenta, em síntese, que inexiste identidade entre as espécies de tributos a serem 
compensados, bem como a liquidez e certeza do crédito que se pretende compensar. 
Dispensei a revisão nos termos do art. 30, XI, do Regimento Interno deste egrégio 
Tribunal. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Quanto ao direito à compensação, a 
vedação alegada pelo INSS priva a embargada da disponibilidade dos recursos 
financeiros que ordinariamente emprega no exercício de suas atividades e daí decorrem 
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danos ou lucros cessantes, de dificílima ou mesmo impraticável reparação. Além da 
possibilidade de ser alvo de ação fiscal que, no caso, revela-se arbitrária. 
Ressalte-se, outrossim, que a continuidade das operações a gerar novos débitos de 
contribuições, capazes de ensejar a compensação pretendida, é fato futuro, de ocorrência 
provável, mas incerta. E isto basta para que se reconheça à autora o direito de 
compensar, agora, o que pagou indevidamente. 
Compelir o contribuinte a recolher tributo, que pode deixar de pagar, porque tem crédito 
em poder do INSS, equivale a compelir ao pagamento indevido, para posteriormente 
pleitear restituição, e isto faz muito tempo tem sido repelido pela jurisprudência de todos 
os países civilizados. No Brasil, o princípio solve et repete está há muito rejeitado pela 
Corte Maior. 
Realmente, quando um tributo é pago indevidamente, a verdadeira natureza jurídica do 
ingresso do dinheiro nos cofres públicos é de um recebimento indevido, juridicamente 
desvalioso, sem a natureza tributária que o justificaria. A natureza tributária desse 
recolhimento é, por assim dizer, apenas aparente. Mas é induvidoso que o pagamento se 
fez a título de tributo de certa espécie, e isto é o que importa. Importa a que título o 
pagamento indevido ocorreu. 
Vale salientar, para efeitos de compensação, que se deve considerar tributos da mesma 
espécie aqueles com a mesma destinação, exatamente como os tributos em questão, 
ambos criados pela mesma norma legal. 
E, ainda, não se há de exigir a liquidez e certeza do crédito do contribuinte, pois a 
compensação se processa no âmbito do lançamento por homologação, é realizada sob 
total responsabilidade do contribuinte, e não extingue o crédito tributário, a não ser depois 
que se dá a homologação do lançamento pela autoridade administrativa. E antes dessa 
homologação a autoridade administrativa pode, e deve, verificar os dados materiais com 
os quais tenha trabalhado o contribuinte. Pode, e deve, conferir os números respectivos, a 
ver se estão corretos. E se os verificar incorretos, pode, e deve, lavrar contra o 
contribuinte o auto de infração respectivo, apontando as diferenças porventura 
verificadas. 
O Pleno desta egrégia Corte já reconheceu o direito de compensação do que foi recolhido 
indevidamente a título de contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração paga 
aos segurados-empresários e/ou administradores e autônomos, com parcelas vincendas 
da contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários dos empregados: 
"Tributário e Constitucional. Contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração 
paga a autônomos, avulsos e administradores. Resolução nº 14 do Senado Federal. 
- Declarou o STF, em sede de recurso extraordinário, a inconstitucionalidade da 
expressão 'avulsos, autônomos e administradores' contida na Lei 7.787/89, art. 3º, inc. I. 
- Decisão cuja definitividade ensejou a suspensão, pelo Senado Federal, por meio da 
Resolução nº 14, de 19.04.95, da referida expressão. 
- Permitida a compensação de valores pagos indevidamente a título de contribuição social 
incidente sobre a remuneração paga a autônomos e administradores com outros devidos 
a título de contribuição destinada ao custeio da seguridade social. 
- Embargos infringentes improvidos". (Emb. Infring. na AC nº 30.021-CE, Rel. Juiz Castro 
Meira, DJU 11.10.96, p. 77.307). 
"Mandado de Segurança. Compensação de contribuição previdenciária. Possibilidade. 
- Para efeitos de compensação, deve-se considerar tributos da mesma espécie aqueles 
com igual destinação. 
- Admite-se a compensação de contribuições previdenciárias com valores pagos 
indevidamente a título de contribuição incidente sobre a remuneração de autônomos e 
administradores. 
- Inconstitucionalidade da expressão 'autônomos e administradores' constante do art. 3º, 
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inciso I, da Lei 7.787/89". (Ag. Reg. nº MS 45.060-PB, Rel. Juiz Francisco Falcão, DJU 
11.11.94, p. 64.955). 
"Processual Civil e Tributário. Efeito suspensivo a agravo de instrumento. Suspensão da 
exigibilidade da contribuição social sobre a folha de salários. Resolução 14 do Senado 
Federal. 
- O Senado Federal suspendeu a expressão 'avulsos, autônomos e administradores', por 
meio da Resolução 14, de 14.04.95, contida no inc. I do art. 3º da Lei 7.787/89. 
- Cabível a suspensão da exigibilidade da contribuição social sobre folha de salários dos 
empregados até o limite do crédito resultante do indevidamente recolhido pela contribuinte 
àquele título, incidente sobre o pro labore e a remuneração dos autônomos e 
administradores. 
- Procedimento que encontra supedâneo nos termos do art. 66 da Lei 8.383/91, 
autorizadora da compensação dos valores das contribuições indevidamente pagas. 
- Segurança denegada". (MS 47.680-CE, Rel. Juiz Castro Meira, DJU 28.07.95, p. 
46.825). 
Diante dos precedentes e pelo disposto no art. 66 da Lei nº 8.383/91, deve ser mantida a 
decisão que garantiu o direito de serem compensados os valores que foram recolhidos 
indevidamente a título de contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração paga 
aos segurados-empresários e/ou administradores e autônomos, com parcelas vincendas 
da contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários dos empregados. 
Nego provimento aos embargos. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 725-CE  
Relator: O SR. JUIZ ROGÉRIO FIALHO MOREIRA 
Impetrante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Impetrado: JUIZ PRESIDENTE DA JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE 
SOBRAL-CE 
Pacientes: ELISETE NERI DE AZEVEDO E SOLANGE FEITOSA FERNANDES COSTA 
Advogados: DRS. RUY VIDAL GOMES DA SILVA E OUTROS (IMPTE.) 
 

EMENTA 
Processual Penal. Habeas Corpus preventivo. Impetração por pessoa jurídica em favor de 
pessoa física. Descumprimento de ordem judicial manifestamente ilegal. 
"A jurisprudência iterativa dos Tribunais tem admitido a possibilidade de impetração de 
habeas corpus por pessoa jurídica em nome de pessoa física" (Juiz Castro Meira, HC 
85/90). 
É manifestamente ilegal a ordem emanada de magistrado trabalhista visando compelir o 
INSS a fornecer certidão de tempo de serviço, reconhecido em reclamação trabalhista da 
qual a autarquia não foi parte. 
Caracterizada a coação ilegal, é de conceder-se a ordem. 
 

ACÓRDÃO  
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, conceder a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório e voto anexos, 
que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 12 de junho de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Presidente 
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JUIZ ROGÉRIO FIALHO MOREIRA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ROGÉRIO FIALHO MOREIRA: O Instituto Nacional do Seguro Social - 
INSS impetra a presente ordem de habeas corpus preventivo em favor das pacientes 
Elisete Neri de Azevedo e Solange Feitosa Fernandes Costa, servidoras da autarquia 
previdenciária, ameaçadas de prisão por decisão do MM. Juiz Presidente da Junta de 
Conciliação e Julgamento de Sobral-CE. 
Sustenta o impetrante, em resumo, que: 
a) fora ajuizada, perante aquele Juízo, uma reclamação trabalhista em que foram partes 
Ana Laura Brasil de Oliveira (reclamante) e o Cônego Egberto Rodrigues de Andrade 
(reclamado); 
b) a autoridade impetrada proferira sentença naquele processo, "em cuja parte dispositiva 
ficara determinado à Secretaria da Junta que, transitado em julgado o decisum, se 
efetuasse, na Carteira de Trabalho e Previdência Social da reclamante, as anotações 
pertinentes ao vínculo empregatício estabelecido entre as partes e judicialmente 
reconhecido" (fls. 05); 
c) tendo em mãos a CTPS devidamente anotada, postulou a reclamante, junto ao 
impetrante, a averbação daquele tempo de serviço, indeferida por não atender aos 
requisitos exigidos pelo INSS; 
d) sucede que, "antes mesmo de proceder o posto ao chamamento da postulante, com 
vista à complementação da referida documentação, de modo a viabilizar o atendimento da 
pretensão administrativamente formulada, foram as pacientes notificadas pelo aludido 
MM. Juiz da Magistratura Trabalhista, através do mandado cuja cópia segue anexa, para 
que fornecida fosse, 'incontinenti, a certidão do tempo de serviço da reclamante, 
registrado em sua CTPS, independente de apreciação pelo setor jurídico' da autarquia 
notificada (atitude reputada incabível pelo impetrado), recebendo o oficial de justiça 
incumbido de cumprir a ordem autorização para requisitar força policial, com o fito de 
efetuar flagrante, por entender aquele Magistrado configurada a figura típica do crime de 
desobediência (art. 330 do CP)" (fls. 05); e  
e) como "do processo trabalhista de que resultou sentença declaratória do tempo de 
serviço prestado pela reclamante não participou o INSS, quer na condição de parte 
principal, quer na qualidade de terceiro interveniente" (fls. 07), afigura-se ilegal a ordem 
emanada da autoridade impetrada, descaracterizando o crime de desobediência e 
configurando, por sua vez, manifesta coação ilegal a ameaça de prisão. 
O MM. Juiz Ridalvo Costa, a quem os autos foram originariamente distribuídos, concedeu 
liminar, determinando a expedição de salvo-conduto. 
A digna autoridade impetrada prestou as informações de estilo, defendendo a legalidade 
do ato. 
Com vista, opinou o MPF pela concessão do writ, em judicioso parecer da lavra do Dr. 
Joaquim José de Barros Dias, assim resumido na ementa (fls. 42): 
"EMENTA: Habeas Corpus. Salvo-conduto. Descumprimento de ordem judicial emanada 
por juiz incompetente. 
Extrapola os limites da competência material da Justiça do Trabalho matérias relativas à 
Previdência Social. 
Descumprimento de ordem emanada de juiz absolutamente incompetente não configura 
crime de desobediência (art. 330 do Código Penal). 
Pela concessão do writ". 
Em mesa para julgamento. 
Era o que cabia relatar. 
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VOTO 
O SENHOR JUIZ ROGÉRIO FIALHO MOREIRA (Relator): É incontroverso o cabimento 
de habeas corpus impetrado por pessoa jurídica em favor de seus empregados ou 
servidores.  
Nesse sentido, destaco o seguinte precedente, do qual foi Relator o MM. Juiz Castro 
Meira: 
"EMENTA: Habeas Corpus. Salvo-conduto. Impetração por pessoa jurídica em nome de 
pessoa física. Possibilidade. Inexistência de ameaça ou coação ilegal iminente. 
- A jurisprudência iterativa dos Tribunais tem admitido a possibilidade de impetração de 
habeas corpus por pessoa jurídica em nome de pessoa física. 
- No caso concreto, inexistindo ameaça ou coação ilegal contra os pacientes, denega-se a 
concessão de salvo-conduto". 
(HC 00500085/90, 1ª T., DJ de 30.11.90, p. 29006). 
No caso em julgamento, o ato dito coator consistiu na expedição de mandado de 
intimação à Chefe do Posto do INSS de Sobral-CE, ou a quem a substituísse, para que 
fosse fornecida uma certidão do tempo de serviço, reconhecido por sentença trabalhista já 
transitada em julgado, sob pena de prisão por crime de desobediência, como se vê pelo 
mandado que repousa às fls. 12 dos presentes autos. 
Ora, como bem ressaltou o MM. Juiz Ridalvo Costa, na decisão concessiva de salvo-
conduto, "a ata de audiência anexada por cópia comprova a alegação de que o INSS não 
integrara a relação processual da reclamação em que foram partes Ana Laura Brasil de 
Oliveira e o Cônego Egberto Rodrigues de Andrade, não estando, portanto, em princípio, 
sujeito aos efeitos da decisão proferida naquele processo" (fls. 19). 
Demais disto, entendo, aderindo aos lúcidos argumentos ministeriais que "o Juiz do 
Trabalho é absolutamente incompetente para determinar ao INSS que emita certidão 
acatando tempo de serviço por ele reconhecido em sede de reclamação trabalhista, vez 
que extrapola os limites da competência material da Justiça Laboral matérias relativas à 
Previdência Social. As questões submetidas à cognição dos Juízes Trabalhistas somente 
são por eles decididas para fins obreiros, não podendo abranger, como de fato não 
abragem, questões de natureza previdenciária (fls. 44). 
Em conclusão, sendo manifestamente ilegal a ordem, não se há de falar em crime de 
desobediência. A ameaça à liberdade ambulatória, nessa hipótese, caracteriza coação 
ilegal, reparável pelo remédio heróico. 
Com essas considerações, concedo a ordem. 
É como voto. 
 

INQUÉRITO Nº 192-PE 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Autora: JUSTIÇA PÚBLICA 
Indiciado: CARLOS FREDERICO CAVALCANTI CANAVARRO 
 

EMENTA 
Penal. Pedido de arquivamento. Razões plausíveis para considerar-se a atipicidade de 
conduta do juiz classista que risca assinatura aposta em minuta de sentença. 
Deferimento.  
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ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 
o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, deferir o pedido de 
arquivamento do inquérito, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente.  
Custas, como de lei. 
Recife, 18 de junho de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente e Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Trata-se de inquérito policial federal instaurado 
para apurar a possível responsabilidade penal do Sr. Carlos Frederico Cavalcanti 
Canavarro, investido no cargo de juiz classista, pela prática, em tese, dos delitos dos arts. 
297, parágrafo 1º, e 331 do Código Penal, consoante representação do MM. Juiz do 
Trabalho da 1ª JCJ de Jaboatão dos Guararapes-PE, TRT 6ª Região.  
As investigações surgiram em razão de ter o juiz classista inutilizado sua assinatura e a 
do Sr. Aldo Silveira Borba, também magistrado classista, em proposta de sentença da 
lavra do Sr. Juiz Presidente, Dr. Carmerindo Sebastião dos Santos. 
A Procuradoria Regional da República opina pelo arquivamento do inquérito, sustentando 
que "é impossível tipificar a conduta do indiciado nos artigos preliminarmente 
considerados por este procedimento inquisitorial, ou mesmo em quaisquer outros". Traz 
como fundamento os argumentos de que, ao riscar as assinaturas apostas na minuta da 
sentença, teria o mesmo agido em perfeito exercício do juízo de retratação, e, quanto ao 
crime de desacato, entendeu inexistente, por tratar-se de servidores públicos de mesma 
posição hierárquica. 
É o relatório.  
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): São plausíveis os fundamentos para o 
arquivamento do inquérito. O juiz classista teria rasurado sua assinatura e a do juiz 
representante dos empregadores, após verificar que divergiam em parte da minuta da 
sentença lavrada pelo MM. Juiz Presidente. Preocupou-se em apresentar por escrito o 
voto em separado, dentro do prazo legal. A correção de evidentes enganos da sentença 
pode ser feita a qualquer tempo. O art. 463 do CPC preceitua que a sentença escrita só 
entra no mundo jurídico a partir de sua publicação ou de sua entrega em cartório. São de 
Júlio Fabbrini Mirabete as afirmações: "Para se tornar um ato processual completo, 
devidamente formalizado, a sentença deve adquirir publicidade; enquanto não publicada, 
é ela mero trabalho intelectual do juiz". Ademais, a primeira instância da Justiça do 
Trabalho trata-se de órgão colegiado, onde deve prevalecer o voto da maioria. Assim, não 
há como verificar-se falsificação de documento público.  
Quanto ao crime de desacato, exige-se como elemento subjetivo o dolo, ou seja, a 
intenção de menosprezar ou desprestigiar a função pública do ofendido, o que torna 
inviável, no presente inquérito, o delito previsto no art. 331 do Código Penal.  
Isto posto, acolho os argumentos do ilustre representante do Ministério Público Federal, 
para deferir o pedido de arquivamento do inquérito. 
É como voto. 
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INQUÉRITO Nº 241-RN 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Autora:  JUSTIÇA PÚBLICA 
Indiciado: FRANCISCO DE ASSIS SANTOS 
 

EMENTA 
Penal. Crime de desobediência. Pedido de arquivamento. Ausência de ação penal. 
Razões plausíveis para considerar-se a falta de interesse processual. Deferimento. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 
o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, determinar o arquivamento 
do inquérito, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas, 
que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 13 de agosto de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente, em exercício 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Trata-se de inquérito instaurado pelo Ministério 
Público Federal para apurar a possível responsabilidade penal do Sr. Francisco de Assis 
Santos, Prefeito do Município de Santana do Matos-RN, pela prática, em tese, do delito 
do art. 330 do Código Penal, consoante cópias extraídas do Recurso Ordinário nº 
27.00921-95-3 e remetidas pela Juíza Relatora, Ceneide Maria de Oliveira, do TRT/21ª 
Região. 
Consta das peças informativas reclamação trabalhista proposta pelo Sr. Manoel Lino 
Pereira contra o Município de Santana do Matos-RN, o qual obteve sentença favorável ao 
seu pleito de reintegração. Por outro lado, o Prefeito do Município, Sr. Francisco de Assis 
Santos, baixou portaria na qual tornou "sem efeito todos os contratos de prestação de 
serviços feitos após a promulgação da Constituição de 05.10.88, dispensando, assim, 
todo o pessoal que trabalha sem vínculo empregatício". O processo encontra-se em grau 
de Recurso Ordinário no TRT da 21ª Região. 
A Procuradoria Regional da República opina pelo arquivamento do inquérito, ao 
argumento de que a norma trabalhista prevê, no art. 729, pena pecuniária pelo 
descumprimento da reintegração, sem ressalvar a aplicação do Código Penal. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): As cópias extraídas do Recurso 
Ordinário nº 27.00921-95-3, remetidas pela Juíza Relatora Ceneide Maria de Oliveira, do 
TRT/21ª Região, visaram instaurar processo criminal contra Prefeito Municipal de Santana 
do Matos-RN, ao argumento de descumprimento de ordem judicial. 
Consoante análise das peças extraídas dos autos, a Procuradoria Regional da República 
chegou à conclusão da inoportunidade de instauração de processo criminal para 
perfazimento do crime de desobediência, quando a norma trabalhista já prevê pena 
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pecuniária pelo descumprimento da reintegração. 
Em conseqüência, o órgão Ministerial requer o arquivamento do inquérito, já que inexiste 
interesse de investigação da responsabilidade penal do titular daquela Prefeitura. 
Isto posto, acolho os argumentos da ilustre representante 
do Ministério Público Federal para deferir o pedido de arquivamento do inquérito. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 50.934-PE 
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Impetrante: FAZENDA NACIONAL 
Impetrada: JUÍZO DE DIREITO DA VARA PRIVATIVA DE ACIDENTES DO TRABALHO, 
FALÊNCIAS E CONCORDATAS DA COMARCA DO RECIFE 
Lit. Pass.: MASSA FALIDA GERALDO ARAÚJO TECIDOS S/A 
Advogado: DR. JOÃO MARIA DE SOUZA (LIT. PASS.) 
 

EMENTA 
Processual Civil e Comercial. Falência. Mandado de Segurança contra ato judicial que 
determinou a arrecadação de veículo importado sem o pagamento do respectivo imposto 
de importação. Competência. Art. 109, I, da CF/88. Inexistência de ilegalidade do ato. 
1. Inobstante em sede de mandado de segurança a regra seja a fixação da competência 
em função da autoridade impetrada, havendo interesse da União Federal na causa, fixa-
se a competência da Justiça Federal. 
2. Competência deste eg. Tribunal para processar e julgar o mandado de segurança 
contra ato de Juiz Estadual, em razão do interesse manifesto da União Federal no feito. 
3. O ato de arrecadação dos bens do falido é obrigação legal do síndico, salvo nas 
hipóteses de constrição judicial, quando houver leilão marcado, os bens penhorados em 
ação de execução trabalhista ou fiscal e ainda os bens impenhoráveis por determinação 
legal. 
4. Inexistência de ilegalidade no ato atacado, porquanto inexistente, na hipótese, qualquer 
situação impeditiva da arrecadação. 
5. Preliminar rejeitada. Segurança denegada. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, discutidos e relatados estes autos em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide do Pleno do Tribunal Regional da 5ª Região, por maioria, rejeitar a 
preliminar de incompetência da Justiça Federal e, no mérito, por unanimidade, denegar a 
segurança, cassando a liminar, na forma do relatório, do voto do Juiz Relator e das notas 
taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 4 de junho de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente, em exercício 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de 
liminar, impetrado pela Fazenda Nacional contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara 
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Privativa de Acidentes do Trabalho, Falências e Concordatas da Comarca do Recife. 
Sustenta a impetrante, em resumo, que a autoridade apontada como coatora, no 
Processo nº 00195030923-1, de autofalência da firma Geraldo Araújo Tecidos S/A, 
determinou, através de ofício dirigido ao Departamento da Receita Federal, Posto 
Aduaneiro de Recife, a liberação do veículo Honda Accord Sedan CD 5638 LX, 0 Km., 
importado pela firma falida, com fulcro nos arts. 70 e 102 do Decreto-lei nº 7.661, de 
21.06.45, que determinam a arrecadação, por parte do síndico, dos livros, documentos e 
bens do falido, onde quer que estejam. 
Argumenta a Fazenda Nacional, preliminarmente, que o interesse da União Federal, na 
espécie, deflui da direta ingerência do ato judicial na arrecadação do imposto de 
importação, o que se insere na sua esfera de competência, ex vi do art. 153, I, da Lei 
Maior. Outrossim, ressalta a competência desta eg. Corte para analisar o mandamus, em 
face do art. 109, I, da CF. 
No mérito, sustenta que não está sujeita a habilitação de crédito em falência, nos termos 
do art. 187 do CTN, e que o ato praticado violou o art. 1º da Lei nº 2.770, de 04.05.56, que 
veda a concessão de medida preventiva ou liminar que importe a entrega da mercadoria, 
assim como o art. 19 do CTN e os arts. 1º, caput, e 23 do Decreto-lei nº 37/66, que 
dispõem que o fato gerador do imposto de importação é a entrada do produto no território 
nacional. 
A liminar foi deferida (fls. 27). 
Às fls. 40 dos autos, a litisconsorte passiva Massa Falida Geraldo Araújo Tecidos S/A 
peticionou, expondo que o ato da autoridade fazendária se tratava de um simples ato de 
arrecadação, previsto na legislação falimentar (art. 70 do Decreto-lei nº 7.661, de 
21.06.45), e que o síndico não poderia efetuar o pagamento do tributo, de forma 
antecipada, em detrimento do interesse dos demais credores, sob pena de cometer crime 
falimentar, previsto no art. 188, II, do mencionado diploma legal. Aduziu ainda que o 
síndico tem a obrigação legal de arrecadar todos os bens existentes em nome da massa 
falida, onde quer que entejam, e que o veículo, que se encontrava exposto em um galpão 
do Cais do Porto do Recife, sujeito a avarias e deterioração, se ficasse sob a guarda do 
síndico, como fiel depositário, seria melhor conservado. Requereu, por fim, extinção do 
feito, sem exame do mérito, por não ter a Fazenda Nacional interposto o agravo de 
instrumento no momento oportuno ou, alternativamente, fosse reconsiderada a liminar, 
para que o veículo permanecesse sob a sua guarda, como fiel depositário. 
A decisão foi mantida (fls. 53). 
Notificada, a autoridade impetrada prestou informações (fls. 55), sustentando que o ato 
contrário à lei foi praticado pela autoridade fazendária, que se recusa a atender o disposto 
no art. 70 do Decreto-lei nº 7.661, de 21.06.45; que o síndico não pode efetuar o 
pagamento do tributo, porque se trataria de pagamento antecipado de um credor em 
prejuízo de outros; e que, embora a cobrança do crédito tributário não esteja sujeita a 
concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, inventário ou arrolamento 
(art. 187, CTN), os créditos trabalhistas estão em primeiro lugar (art. 186, CTN), devendo 
a Fazenda Nacional promover a execução do crédito nos termos da lei de execução fiscal, 
fazendo-se a penhora no rosto dos autos, incidindo sobre bens indeterminados.  
Parecer do douto órgão ministerial (fls. 64), pela concessão do writ. 
É o relatório. 
 

VOTO-PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Analiso, inicialmente, se é competente este 
eg. Tribunal para processar e julgar a presente ação mandamental, tendo em vista tratar-
se de ato de Juiz Estadual, que não está investido em competência federal. 
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Em se tratando de mandado de segurança, a competência, via de regra, é fixada em 
função da autoridade impetrada. Assim, normalmente, os mandados de segurança 
impetrados contra ato de Juiz Estadual são da competência do Tribunal de Justiça do 
Estado. 
Entretanto, na hipótese, está envolvido interesse da União Federal, que é a impetrante da 
presente ação mandamental. Destarte, penso que há de ser aplicada a regra do art. 109, 
I, da CF/88. Neste sentido, inclusive, é o posicionamento esposado pelo eg. TRF da 1ª 
Região, conforme ementa a seguir transcrita: 
"Processual Civil. Mandado de Segurança contra Juiz de Direito. Impetração pela União. 
Competência. Dívida ativa. Preferência.  
1. É competente o Tribunal Regional Federal para processar e julgar mandado de 
segurança impetrado pela União contra ato de juiz de direito. Inteligência do art. 108, I, 
"c", combinado com o art. 109, I, da Constituição da República. Precedente do extinto 
TFR. Votos vencidos. 
2. Omissis".  
(TRF 1ª Reg., MS 2571-DF, 2ª T, Rel. Juiz Eustáquio Nunes da Silveira). 
Assim sendo, considero este eg. Tribunal competente para processar e julgar o presente 
mandamus. 
É como voto, em preliminar. 
 

VOTO-MÉRITO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A discussão gira em torno da arrecadação 
de veículo importado, pelo síndico da massa falida, sem o recolhimento do respectivo 
imposto de importação. 
A arrecadação dos bens do falido é obrigação do síndico, prevista no art. 70 da Lei nº 
7.661, de 21.06.45, que preceitua, in verbis: 
"Art. 70. O síndico promoverá, imediatamente, após o seu compromisso, a arrecadação 
dos livros, documentos e bens do falido, onde quer que estejam, requerendo para esse 
fim as providências judiciais necessárias". 
Segundo ensina Rubens Requião, o ato de arrecadar constitui-se num ato judicial, 
embora de natureza administrativa, que o síndico pratica por determinação legal. Devem 
ser arrecadados todos os bens do falido, exceto aqueles sob constrição judicial, quando 
houver leilão marcado, os penhorados em ação de execução trabalhista ou fiscal e ainda 
os bens impenhoráveis por determinação legal.  
Sobre a arrecadação dos bens do falido pelo síndico, Dilson Doria, em seu Curso de 
Direito Comercial, consigna o seguinte: 
"Compete ao síndico proceder à arrecadação dos livros, documentos e bens do falido, 
onde quer que se achem, e mantê-los sob sua guarda. Trata-se, com efeito, do mais 
importante dos deveres do síndico, só comparável ao da verificação de créditos. 
Com efeito, a falência compreende todos os bens do falido. Por isso, cumpre ao síndico, 
logo após o compromisso que firmar, promover a arrecadação dos bens do falido, de seus 
livros e documentos.  
É pela arrecadação que o síndico entra na posse dos bens, direitos, ações, livros e 
documentos do falido. A arrecadação está para a execução coletiva assim como a 
penhora se encontra para a execução singular. Do mesmo modo que a penhora é o ato 
inicial da execução individual, a arrecadação se constitui no primórdio do processo 
falimentar.  
A arrecadação, que se realiza com a assistência do representante do Ministério Público, 
alcança todos os bens em poder do falido, mesmo os que pertencerem a terceiros. É que, 
nessa fase do procedimento, não se justificam maiores indagações a respeito da 
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propriedade ou não dos bens arrecadados em poder do falido. Aos que acaso se sentirem 
prejudicados pela medida, a lei reserva os meios judiciais adequados à defesa dos seus 
direitos. 
Atinge, igualmente, a arrecadação os bens objeto de constrição judicial (penhora, arresto, 
seqüestro), visto que a falência suspende as ações e execuções individuais dos credores 
sobre direitos e interesses alusivos à massa. A entrega de tais bens far-se-á a 
requerimento do síndico, cumprindo ao juiz deprecar às autoridades competentes a 
entrega deles. 
Não serão arrecadados, porém, os bens penhorados, ou por outra forma apreendidos em 
ação ou execução que a falência não suspende. Estão nesse caso: 1º) os bens já 
colocados em praça, com dia fixado para a arrematação, por meio de editais, hipótese em 
que apenas o produto da praça entrará para a massa; 2º) os bens penhorados nas ações 
que a Fazenda Pública, antes da decretação da falência, tenha requerido para cobrança 
de sua dívida ativa.  
Não entrarão também para a massa e, pois, não serão arrecadados os bens que a lei 
expressamente exclui da falência, como é o caso dos absolutamente impenhoráveis". 
(Curso de Direito Comercial, Dilson Doria, Saraiva, 1995, 7ª ed., pp. 270/271). 
No mesmo sentido é o magistério de Rubens Requião, em seu Curso de Direito 
Falimentar: 
"Sabemos que a falência compreende todos os bens do devedor, inclusive direito e ações. 
Desde o momento da abertura da falência, ou da decretação do seqüestro, o devedor 
perde o direito de administrar seus bens e de deles dispor. 
Impõe-se, em conseqüência, que um órgão da falência, que é o síndico, por determinação 
legal, tome posse desses bens, mantendo-os sob custódia. Os bens continuam sendo 
propriedade do falido, tanto que encerrado-se a falência sem liquidação, seja pelo 
pagamento dos credores com recursos estranhos ou sendo suspensa por concordata, 
voltam eles à disposição de seu proprietário. 
Arrecada-se, portanto, o patrimônio falimentar, como dizem os autores italianos. A 
expressa é feliz, pois na verdade não se arrecada, com a declaração da falência do 
devedor, todo o seu patrimônio, pois várias espécies de bens não são objeto de 
desapossamento, como, por exemplo, os bens impenhoráveis. Os bens penhoráveis 
pertencentes ao falido, estes sim, constituem o patrimônio arrecadável, isto é, o 
patrimônio falimentar. O art. 39 da lei nos indica o conteúdo desse patrimônio, ou seja, é 
ele constituído por todos os bens do devedor, inclusive direito e ações judiciais, existentes 
no momento da declaração judicial da falência. Os bens futuros, que forem adquiridos ou 
havidos pelo falido no curso do processo falimentar, passam a integrar esse patrimônio. 
(...) 
Os bens penhorados ou por outra forma apreendidos, mediante seqüestro ou arresto, em 
outros processos judiciais, salvo tratando-se de ação ou execução que a falência não 
suspende (art. 24, § 1º), serão arrecadados, cumprindo ao juiz deprecar, a pedido do 
síndico, as autoridades competentes para a entrega deles". 
(Curso de Direito Falimentar, Rubens Requião, Ed. Saraiva, 15ª ed., 1993, p. 228). 
Na hipótese, trata-se de crédito fiscal, que, nos termos do art. 187 do CTN, não está 
sujeito a habilitação em processo falimentar. O privilégio dos créditos da Fazenda Pública 
só cedem em preferência aos créditos trabalhistas por acidente do trabalho, salários e 
indenizações legais. Entretanto, não há notícia de ação executiva em trâmite. O veículo 
importado ficou retido para garantia do pagamento do imposto de importação. Essa 
situação, a meu ver, não impede o ato de arrecadação do bem. Na verdade, caberia à 
Fazenda Nacional ajuizar a ação de execução fiscal, para cobrança do seu crédito, 
fazendo-se a penhora no rosto dos autos do processo falimentar. 
Nesse sentido, já decidiu o extinto e eg. TFR, nas ementas que se destacam: 
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"Execução. Penhora. Massa falida. Súmula nº 44 do Tribunal Federal de Recursos. 
Ajuizada a execução fiscal anteriormente à falência, com a penhora realizada antes desta, 
não ficam os bens penhorados sujeitos a arrecadação no juízo falimentar; proposta a 
execução fiscal contra a massa falida, a penhora far-se-á no rosto dos autos do processo 
da quebra, citando o síndico. (Súmula 44 do TFR). 
Improvimento do agravo". 
(TFR, AG 42695-RS, 6ª T., Rel. Min. Wilson Gonçalves, DJ 02.04.82). 
"Conflito de competência. Crédito trabalhista. Falência. 
Ao crédito trabalhista aplicam-se as mesmas regras concernentes à execução da dívida 
ativa da Fazenda Pública (CLT, art. 889). O verbete da Súmula nº 44 do TFR alude tão-
somente às execuções fiscais e, por extensão, às execuções trabalhistas. Se a penhora 
na execução da sentença trabalhista é posterior à falência, far-se-á no rosto dos autos 
desta. 
Conflito de competência julgado procedente". 
(TFR, CC 6174060-SP, 2ª T., Rel. Min. Torreão Braz, DJ 20.02.86). 
Trago ainda lição do festejado Rubens Requião, no seu já citado Curso de Direito 
Falimentar: 
"Outra questão ocorre quando a Fazenda Pública, em ação executória fiscal, pretende 
fazer a penhora de bens do devedor falido. Poderá a mesma, já que não está sujeita ao 
processo de falência do devedor, penhorar bens arrecadados pelo síndico, no processo 
de falência? Nesse caso, a Terceira Turma do Tribunal Federal de Recursos indicou 
solução plenamente satisfatória, partindo de duas situações básicas: a) se a penhora for 
efetuada antes da declaração da falência, o síndico não poderá arrecadar os bens 
penhorados na Justiça Federal e, aguardando a venda dos bens em praça, arrecadará o 
saldo se houver; b) mas, se a ação fiscal encontrar os bens já arrecadados, em 
conseqüência de falência anteriormente declarada, o tribunal considerou que imprópria 
seria a penhora dos bens, pondo em conflito e choque o juízo da execução fiscal com o 
juízo da falência. A solução será, então, a realização de penhora no rosto dos autos do 
processo da falência". 
(Obra já citada, p. 284). 
Concluo, portanto, que não se revestiu de ilegalidade o ato da autoridade impetrada. A 
arrecadação do veículo importado, na hipótese, era obrigação legal do síndico, nos 
termos do art. 70 da Lei nº 7.661/45, visto que não configuradas quaisquer das hipóteses 
impeditivas de tal ato. Destarte, não merece acolhida a ação mandamental. 
Com estas considerações, denego a segurança, cassando a liminar. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 58.905-PE 
Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Impetrante: IZA MARIA ROCHA BIONE 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 6ª VARA-PE 
Advogada: DRA. IZA MARIA ROCHA BIONE (IMPTE.) 
 

EMENTA 
Processual Civil. Mandado de Segurança. Assistência Judiciária. Arbitramento de 
honorários. Provimento 210/81 do CJF face à Lei nº 9.099/95. 
- Sendo suspenso o processo criminal, nos termos da Lei nº 9.099/95, o advogado que 
prestou assistência judiciária no âmbito da Justiça Federal de 1º Grau faz jus ao 
arbitramento de honorários advocatícios. 
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- O Provimento 210/81 do Conselho da Justiça Federal, que condiciona o arbitramento de 
honorários advocatícios ao trânsito em julgado da sentença, por ser anterior à Lei nº 
9.099/95, deve ser interpretado em harmonia com o previsto para esta nova lei. 
- Concessão do writ. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
conceder a segurança, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 18 de junho de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: Trata-se de mandado de segurança impetrado, 
em causa própria, pela Dra. Iza Maria Rocha Bione contra decisão do MM. Juiz Federal 
da 6ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, que, nos autos da Ação Penal nº 
96.11308-4, indeferiu requerimento de arbitramento de honorários advocatícios em favor 
da ora impetrante, que houvera sido nomeada defensora dativa do réu Adauto Manoel da 
Silva. 
A decisão proferida pela douta autoridade apontada como coatora é de seguinte teor: 
"É cedo.  
Aguarde-se o desiderato do processo, pois os serviços da diligente causídica ainda 
poderão ser necessários no feito". 
Irresignada, alega a impetrante que o seu direito encontra amparo no Provimento nº 
210/81 do Conselho da Justiça Federal e na Resolução nº 02/90 deste Tribunal. 
Não houve a concessão de liminar. 
A douta autoridade apontada como coatora prestou suas informações às fls. 27. 
O Ministério Público Federal ofertou parecer, às fls. 30/33, opinando pela denegação da 
ordem. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): A impetrante fez prova de haver 
ingressado com pedido de fiança e impetrado habeas corpus em favor de Adauto Manoel 
da Silva.  
Também demonstrou que tais pedidos se relacionaram à Ação Criminal nº 96.11308-4. 
Ressalte-se que, em razão do mencionado habeas corpus, foi suspensa a aludida ação 
penal, nos termos da Lei 9.099/95. 
É certo que, nos autos, a impetrante não fez prova de sua nomeação como defensora 
dativa na referida ação criminal. 
No entanto, entendo que deve ser remunerada pelos atos que praticou em favor do 
aludido réu. 
Saliente-se que a impetrante ingressou com tais pedidos na qualidade de advogada 
credenciada a prestar assistência judiciária na Justiça Federal. 
O ato impugnado entendeu que a remuneração da advogada ainda não seria devida, 
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porque o processo não se encontra extinto, mas meramente suspenso, podendo a 
suspensão ser revogada, nos termos dos parágrafos terceiro e quarto do art. 89 da Lei 
9.099/95. 
O mencionado entendimento encontra apoio no Provimento nº 210/81 do Conselho da 
Justiça Federal, que prevê o arbitramento dos honorários advocatícios só após o trânsito 
em julgado da sentença. 
No entanto, sendo o referido Provimento anterior à Lei nº 9.099/95, deve ser interpretado 
em harmonia com a norma subseqüente. 
Suspenso o processo, em princípio, o advogado se desincumbiu do seu compromisso, 
vez que somente excepcionalmente os seus serviços voltarão a ser necessários. 
Exigir que aguarde o término do prazo de suspensão e o trânsito em julgado da sentença 
extintiva para perceber os seus honorários pode representar desestímulo para o 
profissional, cuja remuneração, nos termos das tabelas existentes, está prevista em 
valores modestos. 
Assim, parece melhor considerar que a suspensão do processo, nos termos da Lei nº 
9.099/95, enseja o arbitramento dos honorários devidos aos advogados credenciados. 
Em face do exposto, voto no sentido de conceder a segurança para que o eminente Juiz 
Federal da 6ª Vara-PE arbitre os honorários da impetrante relativamente aos atos 
praticados em favor do réu Adauto Manoel da Silva. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 40.735-CE 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Parte Autora: FRANS - IRAIS LOPES FERREIRA 
Parte Ré: UNIÃO FEDERAL 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA-CE 
Advogado: DR. JOSÉ CLÁUDIO MEDINA (PARTE A) 
 

EMENTA 
Administrativo. Militar temporário portador de AIDS.  
Paciente assintomático. Licenciamento. 
1. Concessão da segurança para o fim de que permaneça no serviço ativo ao militar 
temporário que, inobstante acometido da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS, 
sofreu desligamento. 
2. A condição de "militar temporário" não autoriza o licenciamento do impetrante, haja 
vista que, em sendo "soro-positivo", haveria, se fosse o caso, de ser reformado 
(passagem remunerada para a inatividade) - artigo 108, inciso V, do Estatuto dos Militares 
(Lei nº 6.880, de 1988), c/c artigo 1º, inciso I, alínea "c" da Lei nº 7.670, de 1988. 
3. O ato de caracterizar-se como "portador assintomático", tampouco abonaria o 
desligamento, pois, quando a Lei nº 7.670 assegurou a reforma aos atingidos por essa 
enfermidade, não estabeleceu qualquer sorte de distinção entre os portadores do vírus. 
Impossibilidade jurídica da portaria estabelecer restrições onde a lei, ato normativo de 
superior hierarquia, não restringiu. 
4. Remessa oficial improvida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima 
identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
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unanimidade, negar provimento à remessa oficial, nos termos do relatório, voto do Juiz 
Relator e notas taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 6 de fevereiro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Trata-se de remessa ex officio nos autos do 
mandado de segurança em que pleiteia o impetrante, ex-militar temporário, ser mantido 
no serviço ativo do Exército Brasileiro. 
A pretensão é calcada nos seguintes argumentos : (a) o impetrante foi desligado do 
serviço militar, por conclusão do tempo de serviço; (b) antes do licenciamento, foi 
submetido aos exames médicos de praxe, obtendo, ao fim, o parecer de "apto para o 
serviço do Exército"; (c) encontra-se acometido da Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida — AIDS, fato que o enquadra na Lei nº 6.880, de 1980, artigo 108, inciso V, que 
trata das doenças incapacitantes, de forma a autorizar a reforma do militar; (d) que a 
reintegração se faz imprescindível, tendo em vista a ausência de outros meios de 
subsistência para o impetrante, cuja esposa encontra-se igualmente acometida da terrível 
doença. 
Liminar denegada. 
A autoridade dita coactora (o Comandante da 10ª Região Militar), nas informações 
oferecidas (fls. 27/32), aduziu: (a) o ato farpeado estribou-se em decisão judicial; (b) as 
perícias médicas, no âmbito do Ministério do Exército, são reguladas pela IR 70-14, 
geradora da Portaria 19-DGS, de 1990, cuja cópia repousa às 33 e 34 dos autos; (c) nos 
termos do artigo 9º, c/c o artigo 19 da citada Portaria, os pacientes assintomáticos de 
AIDS (como é o caso do impetrante) poderão permanecer no serviço ativo até 
completarem o tempo a que se obrigaram a servir; (d) o licenciamento decorreu de razões 
exclusivamente relacionadas com a condição de militar temporário, e, inclusive, o parecer 
médico considerou o impetrante apto para o serviço militar. 
O douto presentante do Parquet Federal opinou pela concessão da segurança (fls. 43 
usque 47), empós sublinhar que o punctum dolens da questão situava-se entre o "... ser 
legalista, ou optar pela morte de dois semelhantes, sem lhes propiciar o direito de morrer 
com dignidade". 
Concedeu-se a segurança, sob invocação dos dispositivos constitucionais que cuidam da 
cidadania e da dignidade da pessoa humana, e dos que elencam, como objetivos da 
República, dentre outros, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a 
erradicação da pobreza, da marginalidade, e a promoção do bem de todos (artigos 1º, 
incisos II e III, e 3º, incisos I, III e IV, da Carta em vigor); o perilustre Magistrado a quo fez 
reproduzir excerto de voto proferido pelo Ministro Celso de Melo (ADIN 293-7/DF, STF, 
DJU de 16.04.93, p. 6429), segundo o qual "... todos os atos estatais que repugnem à 
Constituição expõem-se à censura jurídica dos Tribunais, especialmente porque são 
írritos, nulos e desvestidos de qualquer validade". 
Na ausência de recursos voluntários, vieram-me os autos por força da remessa 
necessária. 
É o relatório. 
 

VOTO 
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O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Não merece reforma a r. decisão a 
quo. 
O impetrante, ex-militar temporário, foi desligado do serviço militar, através de 
licenciamento. 
Efetivamente, a Lei 6.880, de 1980 (o Estatuto dos Militares), no artigo 121, § 3º, alínea 
"a", prevê o licenciamento ex officio do militar quando da conclusão do tempo de serviço 
ou de estágio. 
E no § 4º do citado cânone acrescenta "o militar licenciado não tem direito a qualquer 
remuneração". 
Pugna o impetrante por que seja invalidado o ato que o desligou do serviço, pois, em 
sendo portador da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida — SIDA/AIDS, enquadrar-se-
ia no artigo 108, inciso V, do mesmo diploma legal.  
Tal dispositivo (falo do artigo 108, inciso V) assegura ao militar, portador de uma das 
doenças que enumera, a passagem remunerada para a inatividade, mediante reforma. 
Inobstante não haja menção à AIDS no comando normativo sob enfoque, tenho que o 
mesmo beneficia os portadores da síndrome do século, consoante ressai do disposto no 
artigo 1º, I, "c", da Lei nº 7.670, de 1988, o qual preceitua, ad litteram: 
"Art. 1º. A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS) fica considerada, para os 
efeitos legais, causa que justifica: 
I - a concessão de: 
a) e b) - omissis; 
c) reforma militar, na forma do disposto no art. 108, inciso V, da Lei nº 6.880, de 9 de 
dezembro de 1980". 
As normas a que aludem as "informações" (artigos 9º e 19 da IR 70-14, na qual se apóia a 
Portaria 19-DGS, de 1990) preceituam, in verbis: 
"Art. 9º. Nos casos de militares portadores de Infecção Assintomática ou LPG, desde que 
não haja comprometimento persistente de imunidade celular, que indique a progressão 
inexorável da patologia, devem ser tomadas as seguintes providências: 
1) baixa do indivíduo a hospital militar, que disponha de condições para a realização de 
exame que comprove a condição; 
2) instauração de inquérito epidemiológico a ser realizado pelo médico da OM a que 
pertence o indivíduo, com a finalidade de identificar 'comunicantes' e definir grupos de 
risco". 
"Art. 19. Os militares enquadrados no art. 9º destas Instruções, sem estabilidade 
assegurada ou prestado Serviço Militar inicial, poderão permanecer no serviço ativo até 
completarem o tempo a que se obrigaram a servir, desde que não surjam manifestações 
clínicas de SIDA/AIDS ou que não se documentem condições incompatíveis com o 
Serviço do Exército." (Grifei.) 
Segundo a autoridade impetrada, o impetrante caracteriza-se como paciente 
assintomático, ou seja, não apresenta, ainda, os sintomas da doença; enquadrar-se-ia, 
pois, nos dispositivos supratranscritos. 
Deveras, o laudo médico que embasou o ato do licenciamento concluiu estar o impetrante 
"apto para o serviço militar", nada obstante ser portador do vírus HIV. 
Consoante o disposto no artigo 19, adrede transcrito, portanto, "poderia permanecer no 
serviço ativo até completar o tempo a que se obrigou a servir". 
Ao meu sentir, e averbo vênia aos entendimentos divergentes, o mencionado dispositivo 
não se coaduna com o artigo 1º, I, "c", da Lei nº 7.670, de 1988, a que fiz anterior 
referência. 
A Lei nº 7.670, de 1988, ressalte-se, é diploma normativo hierarquicamente superior à 
portaria do Ministério do Exército, pelo que não poderia restringir o que a norma de maior 
jerarquia não restringiu. 
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A multicitada Lei nº 7.670, de 1988, estabelece ser direito do militar portador de AIDS a 
reforma, ou seja, a passagem remunerada para a inatividade; não se cogitou, no 
mencionado diploma legal, de estabelecer diferenças entre os pacientes assintomáticos 
ou não; teve-se em mente apenas (assim me parece) suavizar os efeitos, sobretudo de 
ordem psicológica e social, que a só notícia da doença acarreta.  
Ainda a teor da portaria, os militares temporários portadores de AIDS, quando 
assintomáticos, poderiam ser desligados do serviço tão logo findasse o prazo pelo qual se 
comprometeram a servir. 
Tenho que, quando a lei se referiu a militares portadores de AIDS, não estabeleceu 
distinções — sintomáticos ou assintomáticos -, pelo que não caberia à portaria fixá-las; 
por isso que desbordam elas, a meu pensar, dos lindes tracejados na própria lei. 
A esse propósito, atente-se para os adminículos subscritos por Celso Antônio Bandeira de 
Mello (in Curso de Direito Administrativo, 6ª edição, Malheiros, p. 171-2): 
"O Texto Constitucional Brasileiro, em seu art. 5º, II, expressamente estatui que: 'Ninguém 
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei'. 
Note-se que o preceptivo não diz 'decreto', 'regulamento', 'portaria', 'resolução' ou 
quejandos. Exige lei para que o Poder Público possa impor obrigações aos administrados. 
(...) 
Em suma, consagra-se, em nosso Direito Constitucional, a aplicação plena, cabal, do 
chamado princípio da legalidade, tomado em sua verdadeira e completa extensão. Em 
conseqüência, pode-se, com Pontes de Miranda, afirmar: 'Onde se estabelecem, alteram 
ou extinguem direitos, não há regulamentos - há abuso do poder regulamentar, invasão 
de competência legislativa. O regulamento não é mais do que auxiliar das leis, auxiliar 
que sói pretender, não raro, o lugar delas, mas sem que possa, com tal desenvoltura, 
justificar-se e lograr que o elevem à categoria de lei'." 
A incompatibilidade vertical entre a portaria e a própria lei é flagrante. E porque aquela (a 
portaria) subtrai desta última (a lei) fundamento de validade e eficácia, sempre que 
dispuser em contrariedade à lei não poderá, neste ponto, subsistir. 
Insta ressaltar, outrossim, que a AIDS, ainda quando os sinais exteriores não tenham, 
ainda, se manifestado, acarreta incontáveis conseqüências psicológicas (dada a 
inexistência de cura para a doença) e sociais. 
Como bem o salientou o ilustrado Procurador da República, embora não demonstre o 
impetrante sinais externos da doença, pelo simples fato de ser portador do vírus, já se lhe 
subtraem todas as possibilidades de emprego; tal realidade, ainda quando cruel e 
desafortunada, é a que (é deplorável) ainda vige no meio social. 
O impetrante (considerado como "não integrante de nenhum grupo de risco", pelo fato de 
ser heterossexual e casado — veja-se a "ficha de investigação" de fls. 35 e 36) e o 
respectivo cônjuge encontram-se acometidos da enfermidade e impossibilitados de 
angariar — por conta dos efeitos sinistros do mais deletério e arraigado preconceito - 
meios que lhes assegurem a própria subsistência. 
Por isso que o ato aguilhoado, sobre ser írrito, pelas razões já destacadas, é revelador de 
inescusável falta de solidariedade humana. 
Em situações como a de que se cuida, não pode o juiz negar-se a realizar a Justiça, sob a 
escusa de um legalismo inconseqüente e desumano: a verdadeira lei (e inclua-se aí toda 
e qualquer espécie de ato normativo) é aquela que atende às necessidades e aos anseios 
do homem, enquanto ser social, e não a que, sob o pretexto de regulamentar situações 
fáctico-jurídicas, finda por arremeter contra o inalienável direito à vida. 
A propósito, vem bem a tomo o ensinamento de Miguel Reale: "... a sentença não se 
reduz a um simples juízo lógico, porquanto — queiram-no ou não os partidários de uma 
objetividade isenta — um juízo valorativo, como é o da sentença, não pode deixar de 
empenhar o juiz como ser humano. Lembrar-se dessa contingência talvez seja o primeiro 
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dever do magistrado, em sua real e legítima aspiração de atingir o eqüitativo e o justo." (In 
A Ética do Juiz na Cultura Contemporânea. Conferência proferida na Escola Paulista da 
Magistratura, no dia 27 de agosto de 1994). 
A jurisprudência dos Tribunais referenda as assertivas aqui lançadas; confira-se: 
"EMENTA: Administrativo. Militar. Reforma. Lei nº 6880/80, art. 111, inc. II. Honorários 
advocatícios. 
1. Com lastro no inc. II do art. 111 da lei nº 6.880/80, é de ser concedida a reforma ao 
militar, portador do vírus da AIDS, com remuneração no soldo que tinha quando em 
atividade. 
2. Honorários advocatícios reduzidos a 10% (dez por cento) sobre o montante da 
condenação. 
3. Recurso e remessa oficial parcialmente providos". 
(TRF 4ª Região, AC nº 0422371/RS, Rel. Juíza Luíza Dias Cassales, julg. 07.10.93, pub. 
15.12.93.) 
"EMENTA: Militar. Reforma. Lei nº 6.880/80, art. 108, inciso V, c/c Lei nº 7.670/88, art. 1º, 
inciso I, letra "c". Portadores do vírus HIV.  
I - Os apelantes não têm condições de saúde, no momento, para exercerem suas 
atividades normais, e, mesmo que tivessem, não seriam admitidos em outro emprego pelo 
fato de serem portadores do vírus HIV. 
II - A sentença de Primeiro Grau merece ser reformada em sua integralidade, pois os 
apelantes não podem aguardar que consigam, através da ação ordinária, o amparo 
pretendido. 
III - Apelação provida". 
(TRF 2ª Região, AC nº 0202844/RJ, Rel. Juiz Silvério Cabral, julg. 11.10.94, pub. 
23.05.95). 
Que não se perca de vista a circunstância de que, no caso sob enfoque, não se pediu a 
reforma; clamou-se pela permanência no serviço ante o fato do licenciamento, apesar da 
condição de militar temporário; é pleito que, ainda quando o prazo de permanência no 
serviço ativo se tenha completado, merece, com respaldo nessas razões, ser sufragado (o 
desligamento é que não merece, data vênia, ser convalidado). 
Por isso, nego provimento à remessa oficial; fica confirmada, pois, a douta decisão 
monocrática nos exatos termos em que proferida. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 56.890-AL 
Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Partes Autoras: ADIR FRAGOSO LUNA E OUTROS 
Parte Ré: ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE ALAGOAS-ETFAL 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA-AL 
Advogados: DRS. GEORGE SARMENTO LINS E OUTRO (PARTES A) 
 

EMENTA 
Constitucional e Administrativo. Custeio da Seguridade Social. Contribuição dos inativos. 
MP 1.463/96. Incabimento. Violação ao art. 40, § 6º, da CF/88, e art. 2º da Lei 8.112/90. 
- Remessa oficial improvida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Ex Officio nº 56890-AL em que são 
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partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, por unanimidade, negar provimento à remessa oficial, nos termos do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 13 de março de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Adir Fragoso Luna e outros, qualificados nos 
autos, impetraram mandado de segurança contra ato do Diretor da Escola Técnica 
Federal de Alagoas, visando a eximirem-se do desconto, nos seus proventos de 
aposentadoria, da contribuição para a seguridade social. 
Ao final, o MM. Juiz a quo julgou procedente o pedido, submetendo o decisum ao duplo 
grau de jurisdição. 
Subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Cuida-se de remessa oficial de 
sentença que concedeu a segurança, para determinar qua a autoridade coatora se 
abstenha de efetuar descontos nos proventos dos impetrantes, a título de contribuição 
para a seguridade social. 
Compulsando os autos, observo que a v. sentença recorrida não merece ser reformada. 
A questão gira em torno de se saber da possibilidade de se efetuar desconto nos 
proventos dos aposentados a título de seguridade social, conforme determina a MP 
1.463/96. 
Inicialmente, vale transcrever o que determinava o art. 231 da Lei 8.112/90: 
"Art. 231. O Plano de Seguridade Social do servidor será custeado com o produto da 
arrecadação de contribuições sociais obrigatórias dos servidores dos Três Poderes da 
União, das autarquias e das fundações públicas". 
A CF, em seu artigo 40, § 6º, dispõe o seguinte: 
"Art. 40................................................. 
§ 6º. as aposentadorias e pensões dos servidores públicos federais serão custeadas com 
recursos provenientes da União e das contribuições dos servidores na forma da lei". 
O art. 7º da MP 1.463/96 deu nova redação ao artigo acima citado, introduzindo o 
desconto da contribuição para a seguridade social aos servidores inativos. 
A colocação "servidores inativos" não parece muito correta, pois o art. 2º da Lei 8.112/90 
assim dispõe: 
"Art. 2º. Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo 
público". 
Como se vê, servidor é quem está ocupando cargo público, o que não acontece com o 
inativo, que, ao se aposentar, ocorre a vacância do cargo. Portanto, o aposentado é ex-
servidor. 
Dessa forma, claro está que a MP 1.463/96, ao cobrar do aposentado a contribuição para 
a seguridade social, está afrontando o art. 2º da Lei 8.112/90 acima mencionada. 
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Destaco ainda trecho da sentença recorrida, verbis: 
"10. De outro lado, importante ainda destacar que a falta de compromisso da MP 1.463/96 
com conceitos e institutos jurídicos, e também com o sujeito passivo da contribuição para 
a seguridade (servidor), é tamanha que, em seu art. 7º, diz noutro preceito que a 
"contribuição mensal sobre os proventos será apurada...", deixando aberta a possibilidade 
de cobrança da contribuição também aos pensionistas, que não são e nem nunca foram 
servidores públicos". 
Sem outras considerações, por desnecessárias, nego provimento à remessa oficial, para 
manter a sentença recorrida. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 56.893-AL 
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Parte Autora: BENEDITO OLEGÁRIO DOS SANTOS 
Parte Ré: ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE ALAGOAS-ETFAL 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA-AL 
Advogado: DR. JOÃO KLEBER MOURA DOS SANTOS (PARTE A) 
 

EMENTA 
Administrativo e Processual Civil. Reposição de valores relativos a vencimentos de 
servidor público. Devido processo legal. 
- Hipótese em que a ETFAL - Escola Técnica Federal de Alagoas procedeu a descontos 
nos vencimentos de servidores, com base em determinação emanada do TCU - Tribunal 
de Contas da União. 
- Incompetência absoluta da Justiça Federal para o processamento do feito. 
- Nulidade da sentença em reexame. Remessa dos autos ao Egrégio Supremo Tribunal 
Federal - art. 102, I, letra "d", da Constituição Federal. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, decretar a nulidade da sentença, remetendo os autos ao Egrégio Supremo 
Tribunal Federal, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 26 de junho de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente, em exercício, e Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Cuida-se de remessa oficial de sentença prolatada 
pelo MM. Juiz da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Alagoas, que 
concedeu em parte a segurança requestada por Benedito Olegário dos Santos, no sentido 
de determinar à ETFAL - Escola Técnica Federal de Alagoas abster-se de proceder a 
"descontos nos vencimentos do impetrante, a título de reposição e/ou indenização", como 
vinha sendo feito por força de decisão do eg. Tribunal de Contas da União. 
Fundamenta-se o pronunciamento monocrático na necessidade, para que tais descontos 
se efetivassem validamente, de que fossem precedidos do devido processo legal, 
mediante a observância de processo administrativo em que se assegurasse o direito à 
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ampla defesa ao servidor inativo. 
Rejeita a fórmula unilateral adotada pela Administração, implementada sem deixar 
margem a qualquer contestação eficaz do impetrante, em aberta violação aos preceitos 
constitucionais sobre o tema vigentes.  
O motivo dos descontos consistiu na "reposição de gratificação paga irregularmente no 
período de outubro/91 até novembro/92" (fls. 36), segundo registra o ilustre Sentenciante, 
não sem também consignar o fato de admitir a impetrada ter a providência sido 
implementada "sem a instauração de processo administrativo, ratificando que a mesma 
lastreou-se diretamente em auditoria realizada pelo TCU e no ofício nº 384-GS/94" (fls. 
36/37). 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): O Tribunal de Contas da União, através do 
Ofício nº 384/GS, de 13.12.95, de sua Secretaria de Controle Externo e Nota de Auditoria 
nº 002/96, de 10.05.96, determinou à Escola Técnica Federal do Estado de Alagoas que 
providenciasse a reposição das importâncias pagas no período de novembro de 1991 a 
outubro de 1992, a título de "Vantagem Pessoal", da diferença entre os valores das 
antigas FCs e das atuais CDs, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.112/90. 
Em cumprimento a tal determinação, foi praticado o ato administrativo impugnado, que 
veio a ser considerado ofensivo ao devido processo legal. 
A doutrina classifica os atos administrativos, quanto à sua formação, em atos simples, 
complexos ou compostos, quando resultam da manifestação de vontade de um único 
órgão (unipessoal ou colegiado) ou da conjugação de vontades de mais de um órgão. 
É evidente que o ato atribuído exclusivamente à autoridade impetrada não pode ser 
classificado entre os do primeiro grupo. Está fora de dúvida que, ao determinar a 
reposição dos valores tidos como indevidamente pagos ao impetrante, nada mais fez do 
que dar cumprimento a ordem emanada do Eg. TCU. 
Cuida-se de ato composto, eis que a manifestação do orgão impetrado foi apenas um 
instrumento para cumprimento da decisão da Corte de Contas, responsável pela prática 
do ato principal. Maria Sylvia Zanella di Pietro assim estabelece a distinção entre o ato 
composto e o ato complexo: 
"Enquanto no ato complexo fundem-se as vontades para praticar um ato só, no ato 
composto praticam-se dois atos, um principal e outro acessório; este último pode ser 
pressuposto ou complementar daquele" (Direito Administrativo, 7ª ed., Atlas, p. 185). 
No mesmo sentido era o escólio do saudoso Hely Lopes Meirelles: 
"O ato composto distingue-se do ato complexo porque este só se forma com a conjugação 
de vontades de órgãos diversos, ao passo que aquele é formado pela vontade única de 
um órgão, sendo apenas ratificado por outra autoridade. Essa distinção é essencial para 
se fixar o momento da formação do ato e saber-se quando se torna operante e 
impugnável" (Direito Administrativo Brasileiro, 19ª ed., Malheiros, p. 155). 
Na verdade, a distinção não é meramente acadêmica, mas acarreta conseqüências 
práticas relevantes. 
No caso presente, ainda que se considere que o ato principal seria o praticado por 
determinação da autoridade impetrada, seria indispensável conhecerem-se os 
fundamentos do ato praticado pelo Eg. TCU que funciona como pressuposto do ato 
principal, objeto do presente mandamus. Veja-se que o impetrante invoca o princípio do 
devido processo legal, todavia se escusa de esclarecer qual seria a defesa que ofereceria 
se fosse ouvido. Além disso, como não se abriu oportunidade de manifestar-se o TCU, 
não houve qualquer esclarecimento quanto às razões que levaram aquela colenda corte 
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administrativa a decidir pela ilegalidade dos pagamentos efetuados ao ora impetrante a 
título de vantagem pessoal. 
Conquanto mereça toda reverência o princípio do devido processo legal, estou certo de 
que outro poderia ter sido o desfecho da causa, se o ilustre Julgador percebesse que 
seria absolutamente irrelevante a ouvida da parte interessada, para homenagear a forma 
pela forma, de modo estéril e sem objetivo prático. 
Concluo, assim, que o ato impugnado deve ser considerado como ato administrativo 
composto. E como um dos seus integrantes é o colendo Tribunal de Contas da União, daí 
resulta a incompetência absoluta da Justiça Federal para o processamento do feito. 
Em conseqüência, decreto a nulidade da sentença em reexame e, invocando o art. 102, I, 
letra "d", da Constituição Federal, determino que os presentes autos sejam remetidos ao 
Egrégio Supremo Tribunal Federal. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 107.823-CE  
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Partes Autoras: VALTER DE CALDAS TELES E OUTROS 
Parte Ré: UNIÃO FEDERAL 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA-CE 
Advogado: DR. JOSÉ CLÁUDIO MEDINA (PARTES A) 
 

EMENTA 
Administrativo. Militar reformado. "Diária de asilado". Substituição. Impossibilidade de 
redução do valor. Direito adquirido. 
1. A substituição da "diária de asilado", instituída pela Lei nº 2.283/54, pelo auxílio-
invalidez, por força do DL nº 957/69, não pode acarretar redução do valor dos proventos, 
sob pena de violar direito adquirido. Precedentes desta Segunda Turma. 
2. "É legítima a substituição da antiga 'diária de asilado' concedida ao militar inativo pelo 
auxílio invalidez, desde que não importe em diminuição do total de seus proventos". 
(Súmula nº 162 do extinto TFR). 
3. Remessa oficial improvida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à remessa oficial, nos termos do relatório, voto do Juiz 
Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 5 de agosto de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Cuida-se de remessa oficial de sentença que 
condenou a União Federal a incorporar aos proventos dos autores, todos militares da 
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reserva, "a diária de asilados a que fazem jus, de acordo com a legislação vigente à 
época de suas reformas" e a pagar-lhes as diferenças resultantes, respeitada a prescrição 
qüinqüenal. 
Na peça exordial, aduziram os autores que percebiam o benefício "diária de asilado", nos 
termos da Lei nº 2.283/54, vigente à época da concessão daquele benefício. Tal benefício 
era concedido aos militares acometidos por invalidez total e permanente. A referida Lei nº 
2.283/54 foi substituída pela Lei nº 4.328/64, que determinou fosse o valor da "diária de 
asilado" igual ao de um dia de soldo de capitão, se o beneficiado fosse oficial subalterno; 
e de subtenente, se subtenentes, suboficiais ou sargentos. O aludido benefício passou a 
ser denominado de "auxílio-doença" pelo Decreto-lei nº 728/69. Todavia, adveio 
posteriormente o Decreto-lei nº 957/69, que reduziu o valor do benefício, fixando-o em 
20% (vinte por cento) do soldo correspondente ao posto ou graduação de cada 
beneficiado. Defendem, portanto, que esse último diploma legal feriu direito adquirido à 
percepção do valor originário do benefício denominado "diária de asilado", pelo que 
postularam a sua incorporação, bem como o pagamento das diferenças. 
Ao contestar os termos da peça preambular, a União Federal argüiu em essência que: o 
Decreto-lei nº 728/69, ao instituir novo Código de Vencimentos dos Militares, concedeu 
diversas vantagens aos militares reformados; o DL nº 728/69 determinou a 
complementação do valor do benefício percebido antes de sua vigência que tivesse 
sofrido qualquer diminuição dele decorrente; os autores não afirmaram na inicial que os 
seus benefícios tivessem sofrido qualquer redução nem provam que tal redução existiu. 
Ao dirimir a controvérsia, o MM. Juiz singular julgou procedente o pedido, sob o 
argumento principal de que o Decreto-lei nº 957/69 reduziu, de fato, os proventos dos 
autores, violando, por conseguinte, o direito adquirido na vigência das Leis nºs 2.283/54 e 
4.328/64, bem como o ato de reforma dos postulantes, que é ato jurídico perfeito. 
Não obstante ter sucumbido, a União Federal não interpôs recurso contra a decisão 
monocrática.  
Duplo grau obrigatório. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A matéria sob análise já foi discutida 
exaustivamente no extinto Tribunal Federal de Recursos, que emitiu a Súmula nº 162, 
com o seguinte teor: 
"É legítima a substituição da antiga diária de asilado concedida ao militar inativo pelo 
auxílio-invalidez, desde que não importe em diminuição do total de seus proventos". 
Aquele egrégio Tribunal condicionou a substituição da diária de asilado pelo auxílio-
invalidez à não diminuição dos proventos do militar reformado. Significa que, se ao ser 
reformado o militar passou a perceber provento com valor de um dia igual ao valor total da 
diária do oficial militar imediatamente superior, não poderia o Decreto-lei nº 957/69 
substituir o benefício por outro com redução daquele valor.  
Em outros termos, a substituição da antiga "diária de asilado" pelo auxílio-invalidez pode 
ser feita, uma vez que o nomen juris não tem relevância; no entanto, a forma de cálculo 
não pode ser alterada nem o valor pode ser reduzido: se o militar percebia o provento 
com valor igual a um dia de soldo de capitão, não pode passar a perceber apenas 20% do 
aludido soldo. 
Esta matéria não é estranha a esta egrégia Segunda Turma. O eminente Juiz Petrucio 
Ferreira foi relator de feito análogo ao ora examinado. Lavrou a ementa do julgado nos 
termos seguintes: 
"Administrativo. Militar. Reforma anterior ao DL 957/69. Diária de asilado. Direito 
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adquirido. 
1 - Importando a substituição de antiga diária de asilado concedida ao militar inativo pelo 
auxílio-invalidez, em diminuição do total de seus proventos, de modo, inclusive, a ferir 
direito adquirido, tem-se como ilegítima tal substituição (Súmula 162 do Extinto E. TFR). 
2 - Remessa oficial improvida". 
(REO num.: 00512747, ano: 92, UF: CE, decisão: 25.05.92). 
Desta forma, os autores-militares que foram reformados por invalidez absoluta e que 
passaram a perceber a "diária de asilado", instituída pela Lei nº 2.283, de 09.08.54, têm 
direito adquirido a perceber o auxílio-invalidez, substituto da aludida "diária de asilado", 
com valor calculado na mesma forma do cálculo determinado por aquele diploma legal.  
Ante estas considerações, nego provimento à remessa oficial. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 108.836-PE  
Relator: O SR. JUIZ ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO 
Parte Autora: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Parte Ré: SEVERINO A. SANTOS-ESPÓLIO 
Remetente: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMARAGIBE 
Advogados: DRS. CHRISPIM COELHO MUNIZ NETO E OUTROS (PARTE A) 
 

EMENTA 
Processual Civil. Execução fiscal. Extinção. Prescrição argüida de ofício. Impossibilidade. 
1 - A ausência de citação do executado, nos termos do art. 8º, caput, da Lei 6.830/80, não 
enseja a extinção do processo, com a conseqüente extinção do crédito tributário, por 
prescrição, posto que a mesma se encontrava interrompida pelo despacho citatório. 
2 - Não pode o juiz, de ofício, extinguir o processo de execução fiscal sob o fundamento 
de prescrição.  
3 - Remessa oficial provida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento à 
remessa oficial, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 5 de agosto de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO - Relator 
 

RELATÓRIO  
O SENHOR JUIZ ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO: Cuida a hipótese de 
remessa oficial da sentença de fls. 15, da lavra do MM. Juiz de Direito Dr. Evanildo 
Coelho A. Filho, da Comarca de Camaragibe, que, de ofício, julgou extinto o processo de 
execução fiscal, com base no art. 267, IV, do CPC, sob o fundamento de que, tendo sido 
a ação aforada em 05.12.83 e não sendo a parte devedora citada, não ocorreu a 
interrupção da prescrição e, por conseguinte, restou extinto o crédito tributário, nos termos 
do art. 156, V, do CTN. 
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É o relatório. 
 

VOTO  
O SENHOR JUIZ ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO (Relator): Trata-se de 
remessa oficial contra sentença que, de ofício, julgou extinto o processo de execução 
fiscal, com base no art. 267, IV, do CPC, sob o fundamento de que, tendo sido a ação 
aforada em 05.12.83 e não sendo a parte devedora citada, não ocorreu a interrupção da 
prescrição e, por conseguinte, restou extinto o crédito tributário, nos termos do art. 156, V, 
do CTN. 
Analisando os autos, verifica-se uma série de equívocos: às fls. 02, consta despacho 
determinando a citação do executado, via edital; às fls 07, ofício citatório, ambos sem o 
devido cumprimento; às fls. 14, certidão exarada pelo Sr. Escrivão, no seguinte teor:  
"Apesar da cópia da carta de citação (fls. 07) constar nos presentes autos, não há 
nenhum comprovante (AR) de tal citação".  
Às fls. 15, sentença de extinção do processo. Observa-se que, apesar de não constar dos 
autos qualquer informação no sentido de comprovação da citação do executado, nos 
termos do art. 8º, caput, da Lei 6.830/80, tal fato não ensejaria a extinção do processo, 
com a conseqüente extinção do crédito tributário, por prescrição, posto que a mesma se 
encontrava interrompida pelo despacho que determinou a citação, conforme 
jurisprudência abaixo transcrita: 
"No processo executivo fiscal, o despacho que determina a citação interrompe o curso da 
prescrição. A eficácia deste despacho não está subordinada ao exercício das 
providências determinadas pelo art. 219 do CPC. O condicionamento da suspensão às 
providências reclamadas pelo art. 219 do CPC reduziria o preceito do art. 40 à inutilidade 
(RSTJ 76/182, maioria). Neste sentido: RJTJESP 88/202". 
(Código de Processo Civil, Theotonio Negrão, 28ª edição, p. 877. 
Acrescente-se que, em se tratando de execução fiscal, a jurisprudência caminha no 
sentido de vedar ao magistrado a possibilidade de decretar de ofício a extinção do 
processo. 
"O juiz não pode, de ofício, decretar a extinção da execução fiscal (STJ - 2ª Turma, REsp 
8.386-0-RJ, Rel. Min. Peçanha Martins, j. 12.05.93, deram provimento, v.u., DJU 
14.06.93, p. 11.773, 2ª col., em.)".  
(Código de Processo Civil, Theotonio Negrão, 28ª edição, p. 887). 
Atente-se, ainda, ao fato da impossibilidade da extinção do processo sem julgamento do 
mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC, conforme decidiu o Juiz singular, para o caso 
de prescrição. É que dita hipótese está prevista no CPC, verbis: 
"Art. 269. Extingue-se o processo com julgamento de mérito: 
I....................................................... 
II...................................................... 
III...................................................... 
IV - quando o juiz pronunciar a decadência ou a prescrição". 
Por tais razões, dou provimento à remessa oficial, para determinar o prosseguimento da 
execução, já que não configurada a prescrição.  
É o meu voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO EM HABEAS CORPUS Nº 720-CE  
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Partes Autoras: CíCERO CEZAR QUEZADO FERNANDES E OUTRA 
Partes Ré: JUSTIÇA PÚBLICA 
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Paciente: CLAUDE RENÉ BERGER 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 6ª VARA-CE 
 

EMENTA 
Penal. Habeas Corpus. Estrangeiro. Situação irregular.  
01. Apesar de entender não ter sido comprovada nos autos afronta ao princípio da ampla 
defesa e do devido processo legal, uma vez que foi oferecida ao paciente, em sede de 
procedimento administrativo, a oportunidade para apresentar defesa, é de ser mantida a 
ordem concedida pelo Juiz monocrático, diante do temor concreto de vir o paciente a ser 
deportado. 
02. Remessa oficial improvida. 
 

ACÓRDÃO  
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à remessa oficial, nos termos do relatório, do voto do Juiz 
Relator e das notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 5 de agosto de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Cícero Cezar Quezado e Ana Lúcia Dourado de 
Aragão impetraram habeas corpus em favor de Claude René Berger, perante a 6ª Vara da 
Seção Judiciária do Ceará, com o objetivo de obter salvo- conduto, garantindo a estada 
do paciente para que possa exercer livremente sua defesa no requerimento de 
prorrogação de visto junto à autoridade competente, alegando ferimento aos princípios 
constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa. 
A sentença (fls. 33/36) foi favorável, em parte, ao paciente, apenas para o fim de 
assegurar-lhe a permanência em território nacional, até que seja concluído o devido 
processo de deportação, com direito a ampla defesa.  
Duplo grau obrigatório. 
No parecer de fls. 47/50, a douta representante da Procuradoria da República opina pelo 
improvimento do recurso ex officio apenas para que se permita ao paciente exercer o seu 
direito de defesa no processo administrativo, sem necessidade de imediata deportação.  
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator):Cícero Cezar Quezado e Ana Lúcia Dourado 
de Aragão impetraram habeas corpus em favor de Claude René Berger, perante a 6ª Vara 
da Seção Judiciária do Ceará, com o objetivo de obter salvo-conduto, garantindo a estada 
do paciente para que possa exercer livremente sua defesa no requerimento de 
prorrogação de visto junto à autoridade competente. Alegam os impetrantes que houve 
afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

A sentença (fls. 33/36) foi favorável, em parte, ao paciente, apenas para o fim de 
assegurar-lhe a permanência no território nacional, até que seja concluído o devido 
processo de deportação, com direito a ampla defesa.  
Consta dos autos que o paciente Claude René Berger, tendo exaurido o prazo de 
validade de seu visto de turista, deixou de tomar as devidas providências no sentido de 
prorrogá-lo, passando a uma situação de permanência irregular no País. Diante disso, foi 
intimado para apresentar defesa em procedimento administrativo, deixando escoar o 
prazo de 5 dias sem apresentar defesa, o que culminou na notificação para deixar o Brasil 
no prazo de 8 dias, sob pena de deportação. 
Alegam os impetrantes, na exordial de fls. 03/08, que o paciente possui companheira e 
filho brasileiros, não podendo sofrer deportação, a teor do que dispõe a Súmula nº 1 do 
STF. 
Ao meu ver, a respeitável sentença recorrida é de ser mantida. 
A essência do habeas corpus é evitar ou fazer cessar de pronto e imediatamente a prisão 
ou o constrangimento ilegal, porque qualquer destes fatos, importando a violação de um 
direito fundamental da personalidade humana, pode causar danos e sofrimentos 
irreparáveis. 
A Constituição Federal vigente, em seu artigo 5º, inciso LXVIII, dispõe: 
"LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado 
de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso 
de poder".  
O artigo 647 do Código de Processo Penal Brasileiro disciplina que: 
"Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de 
sofrer violação ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição 
disciplinar".  
E sobre o habeas corpus preventivo, Julio Fabbrini Mirabete, in Processo Penal, p. 699, 
ensina o seguinte: 
"O salvo-conduto, assim, deve ser expedido se há, por exemplo, fundado receio do 
paciente de ser preso ilegalmente. Mas o receio de violência deve resultar de ato 
concreto, de prova efetiva, da ameaça de prisão. Temor vago, incerto, presumido, sem 
prova, ou ameaça remota, que pode ser evitada pelos meios comuns, não dá lugar à 
concessão de habeas corpus preventivo". 
Apesar de entender não ter sido comprovada nos autos afronta ao princípio da ampla 
defesa e do devido processo legal, uma vez que foi oferecida ao paciente, em sede de 
procedimento administrativo, a oportunidade para apresentar defesa (fls. 11), é de ser 
mantida a ordem concedida pelo Juiz monocrático, diante do temor concreto de vir o 
paciente a ser deportado.  
Necessário, pois, transcrever os dispositivos da Lei nº 6.815/90 (Estatuto do Estrangeiro) 
que se referem à pena de deportação ao estrangeiro que se encontrar em situação 
irregular no País, não saindo do território nacional no prazo legal: 
"Art. 57. Nos casos de entrada ou estada irregular de estrangeiro, se este não se retirar 
voluntariamente do território nacional no prazo fixado em Regulamento, será promovida 
sua deportação." 
"Art. 125. Constitui infração, sujeitando o infrator às penas aqui cominadas: 
......................................................... 
II - demorar-se no território nacional após esgotado o prazo legal da estada; 
Pena: multa de um décimo do maior valor de referência, por dia de excesso, até o máximo 
de dez vezes o maior valor de referência, e deportação, caso não saia no prazo fixado". 
Como se vê, no presente caso, há pelo menos em tese uma concreta ameaça à liberdade 
de ir e vir do paciente, o que foi evitado pela decisão recorrida. 
Ante o exposto, nego provimento à remessa oficial, mantendo a sentença em todos os 
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seus termos, para garantir ao paciente o direito de defender-se no processo administrativo 
com vistas a regularizar a sua situação no País.  
É como voto. 

 


