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1. INTRODUÇÃO 
Os manuais de Ciência das Finanças costumam destacar a importância da despesa 
pública no contexto da economia do País. Malgrado os limites e restrições  que vêm 
sendo impostos ao Estado contemporâneo, com a prevalência das teses neoliberais, que 
preconizam a privatização ou terceirização dos serviços públicos, inclusive na previdência 
social, com  a redução das dimensões da estrutura estatal, as despesas do setor público 
na sociedade brasileira continuam desempenhando enorme importância em nossa 
economia. Um programa de governo pode contribuir decisivamente para estimular 
determinados setores, encaminhando para ali os investimentos antes direcionados para 
outros segmentos. 
O Estado continua sendo o maior contratante de obras, serviços e compras. A redução do 
seu papel deve ser levada a efeito com extremo cuidado numa sociedade em que as 
desigualdades são fantásticas e em que os serviços públicos são quase inexistentes em 
algumas regiões, sem a possibilidade de serem substituídos pela iniciativa privada. 
A relevância do seu papel  na aquisição de bens e serviços, bem como na construção de 
obras públicas, faz com que assuma a maior importância o debate sobre as normas 
jurídicas específicas sobre o procedimento respectivo: a licitação. 
Comecemos nossa análise por uma breve referência à sua natureza jurídica. 
Na Constituição de 1967/69, não havia norma expressa quanto à competência para 
legislar sobre licitação, o que deu azo à formação de duas correntes: uma entendendo 
que se trataria de normas de direito financeiro, pelo que caberia à União traçar as normas 
gerais, remanescendo no âmbito estadual a atribuição de editar normas supletivas; para 
outros estudiosos, entretanto, seriam normas de direito administrativo, delegadas a cada 
unidade federada, ficando a parcela da União restrita ao setor público federal. 
Desse modo, os seguidores da segunda corrente questionavam a validade do art. 85 do 
Decreto-Lei nº 2.300, de 21.11.86, vigente até o advento da Lei nº 8.666, de 21.06.93, que 
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determinava a  aplicação aos estados, municípios, distrito federal e território das normas 
gerais nele estabelecidas. 
A Constituição Federal de 1988 veio prestigiar essa alternativa ao determinar a 
competência privativa da União para legislar sobre "normas gerais de licitação, em todas 
as modalidades, para a administração pública, direta e indireta, incluídas as fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público, nas diversas esferas de governo, e empresas 
sob seu controle" (art. 22, XXVII). Resta, assim, aos Estados o exercício da competência 
suplementar (art. 24, § 2º). 
 
2. CONCEITO 
A licitação é o procedimento pelo qual são escolhidos aqueles que pretendem contratar 
com a Administração Pública. 
Celso Ribeiro Bastos faz interessante observação: 
"Enquanto no comércio privado a motivação do lucro e a defesa dos interesses próprios 
faz com que cada contratante procure contrair obrigações com aquele que lhe oferece 
melhores condições - do que resulta uma igualdade de todos no processo de disputa por 
essa preferência -, nos entes públicos, como pessoas morais que são, pode haver um 
divórcio entre duas realidades: o melhor interesse (objetivo) da Administração e o melhor 
interesse (subjetivo) do administrador".  
(Curso de Direito Administrativo, Editora Saraiva, 1994, pág. 112). 
O paralelo é muito feliz. Todas as normas legais que disciplinam o procedimento licitatório 
visam à escolha da melhor proposta. Aquilo que ocorre de modo quase automático no 
setor privado, movido pela necessidade de sobrevivência da empresa e da manutenção 
do emprego do seu agente, precisa ser definido através de um complexo de atos 
administrativos coordenados entre si com vista a atingir-se aquele objetivo. Se a empresa 
optar pela escolha de fornecedores com preços menos favoráveis, será incontinenti 
punida com a diminuição da margem de lucro, a impossibilidade de competir ou a perda 
do mercado. Imediatamente serão adotadas enérgicas providências contra o responsável 
pela decisão infeliz.  
O mesmo não ocorre na tomada de decisões no setor público. A lei limita a margem de 
discricionariedade do agente, impondo-lhe certos regramentos na escolha do contratado. 
A decisão final é precedida de uma série de atos ordenados voltados para o objetivo de 
permitir à Administração Pública a tomada racional da decisão. Em contrapartida, há uma 
pulverização da responsabilidade, com a participação de diversos agentes públicos. 
O procedimento licitatório, na perspectiva do contratado, implica  em proporcionar a todos 
quantos se achem em determinada situação a oportunidade de contratar com o setor 
público. Todos são iguais  perante a Administração Pública. Daí por que a cada 
interessado deve ser proporcionada a mesma oportunidade de submeter-se ao processo 
seletivo para escolha do contratado. É um corolário do princípio constitucional da 
isonomia. Evita-se, desse modo, que os parceiros  sejam escolhidos pelo critério da 
amizade pessoal, pela cor partidária ou em retribuição pelos investimentos na campanha 
eleitoral. Se examinado pelo lado do interesse administrativo, visualiza-se a escolha da 
proposta mais conveniente e mais vantajosa para o serviço público. Em conseqüência, 
impõe-se um limite ao arbítrio do agente. 
Em sua definição, o saudoso mestre Hely Lopes Meirelles destacou esse segundo 
aspecto ao definir a licitação como "o procedimento administrativo mediante o qual a 
Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu 
interesse". 
(Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 18ª ed, pág. 247). 
A essa síntese, pode-se aduzir a visão analítica do jovem professor do Mestrado da PUC 
do RS, Juarez Freitas, que enfatiza a existência de diversas modalidades de licitação, 
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seus objetivos e peculiaridades, oferecendo a seguinte conceituação: 
"Licitações são procedimentos administrativos formais através dos quais um órgão ou 
entidade da Administração Pública, direta ou indiretamente, convoca interessados - no 
bojo de um certame isonômico, impessoal, probo e objetivo - tendo em vista a seleção da 
melhor proposta, quando pretende realizar ajuste relativo a obras, serviços, compras, 
alienações, locações, arrendamentos, concessões e permissões, exigindo, na fase de 
habilitação, somente as provas indispensáveis de qualificação para garantir o 
cumprimento das obrigações assumidas". 
(Estudos de Direito Administrativo, Malheiros, 1995, pág. 147).  
 
3. PRINCÍPIOS 
O art. 3º da Lei de Licitações e Contratos ressalta que a licitação destina-se a garantir a 
observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais 
vantajosa para a Administração, com a observância dos princípios básicos da legalidade, 
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos 
que lhe são correlatos. 
Procuremos analisar os pontos essenciais de cada um deles. 
3.1 Legalidade 
Na licitação desenvolve-se atividade tipicamente vinculada, submetida estritamente aos 
limites previstos na lei. A lei descreve minuciosamente os atos a serem praticados, 
reduzindo o poder decisório do administrador ao mínimo. 
A discricionariedade da  Administração existe apenas quanto à escolha do objeto da 
licitação ou ao momento em que vai instaurar o procedimento. A partir de então fica 
sempre jungida ao estritos limites da lei. 
3.2 Moralidade e  Probidade Administrativa 
A lei deu especial destaque ao princípio da probidade administrativa, que é um dever 
geral de todo administrador público. A doutrina tem entendido que o conceito de 
moralidade abrange o de probidade. Impõe-se ao administrador não apenas a fiel 
observância das normas legais específicas. Deve ainda pautar a sua conduta dentro dos 
valores jurídicos acolhidos pelo ordenamento jurídico. 
Merece ser repetido aqui o ensinamento de Marçal Justen Filho: 
"A moralidade e a probidade administrativas são princípios de conteúdo inespecífico, que 
não podem ser explicados de modo exaustivo. A explicitação, nesse ponto, será sempre 
aproximativa.  
Extrai-se a intenção legislativa de que a licitação seja norteada pela honestidade e 
seriedade. Exige-se a preservação do interesse público acima do egoístico interesse dos 
particulares da licitação ou da mera obtenção de vantagens econômicas para a própria 
Administração". 
(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Aide, 2ª ed., pág. 32). 
Vale lembrar que a Constituição Federal de 1988 deu ênfase ao princípio da moralidade, 
arrolando-o como um dos princípios administrativos e sancionando os atos de 
improbidade  com a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública e o 
ressarcimento do erário, sem prejuízo da ação penal (art. 37 e § 4º). 
3.3 Igualdade e Impessoalidade 
A exigência de igualdade de condições a todos os concorrentes no certame licitatório tem 
foro constitucional (art. 37, XXI). Lembra a Profª Maria Sylvia Zanella Di Pietro que o 
Supremo Tribunal Federal já julgou inconstitucional dispositivo de lei estadual que dá 
preferência às empresas estabelecidas naquele Estado (RDA 162/204), bem como de lei 
que estabeleceu deduções diversas em razão do local de industrialização dos bens 
fornecidos, por implicarem tratamento desigual (RDA 152/160), (Direito Administrativo, 
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Atlas, 3ª ed., pág. 230). Todavia, esse princípio deve ser interpretado em harmonia com o 
disposto no art. 170, IX, com a redação da Emenda Constitucional nº 06/95, que arrola 
entre os princípios da ordem econômica "o tratamento favorecido para as empresas 
brasileiras de capital nacional de pequeno porte". 
A observância do princípio da igualdade leva à impessoalidade. Veda-se a preferência por 
determinadas pessoas. Proíbe-se a discriminação de qualquer interessado. Se todos são 
iguais, a escolha deve ser impessoal. 
3.4 Publicidade 
A ampla publicidade da licitação tem o objetivo de permitir o conhecimento dos atos 
praticados, ensejando o questionamento dos seus diversos aspectos. Ela se inicia com a 
notícia de sua abertura, com a publicação do edital, até a publicação do resultado. 
As restrições devem ser limitadas. A Lei é taxativa: 
"A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu 
procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura". (§ 3º 
do art. 3º). 
3.5 Vinculação ao Instrumento Convocatório 
A Administração elabora o edital de acordo com o objeto. Esse momento é de 
fundamental importância, porque o instrumento convocatório obriga, do mesmo modo, os 
licitantes e a própria Administração. 
O edital é a lei interna da licitação. O art. 41 da lei em vigor enfatiza o que já era pacífico 
na doutrina e jurisprudência: "A Administração não pode descumprir as normas e 
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada". 
3.6 Julgamento Objetivo 
O julgamento objetivo decorre da observância do princípio da legalidade. Deve o 
julgamento ficar adstrito às normas fixadas no edital (arts. 43 a 45 da Lei de Licitações), 
possibilitando a aferição pelos licitantes e pelos órgãos competentes para o controle 
administrativo. 
É defeso ao agente público avaliar as propostas segundo critérios subjetivos, não 
estabelecidos no instrumento convocatório, desconsiderando-se qualquer oferta de 
vantagem não prevista no instrumento convocatório, inadmitindo-se proposta que 
apresente preços irrisórios, incompatíveis com os praticados no mercado.  
3.7 Princípios Correlatos 
Pode-se arrolar entre os princípios correlatos, o que assegura a participação da 
sociedade na fiscalização das licitações. A Lei de Licitações  assegura a qualquer cidadão 
o direito de requerer à Administração Pública os quantitativos das obras e preços unitários 
de determinada obra executada (art. 7º, § 8º, da Lei de Licitações), bem como de 
impugnar o preço que se  mostrar incompatível com o vigente no mercado (art. 15, § 6º).  
Como preconiza Juarez Freitas, impede que tais mecanismos sejam difundidos para uma 
mudança cultural "a exigir bem mais do que uma simples reengenharia do setor público 
(ob. cit., pág. 151), com a maior participação do cidadão no controle de tais  
procedimentos. 
Toshio Mukai refere-se ao princípio da competitividade ou oposição, dando ênfase à 
necessidade de disputa entre os interessados (Estatutos Jurídicos de Licitações e 
Contratos Administrativos, Saraiva, 2ª ed., pág. 19). Assim, estão vedados todos os 
artifícios que possam impedir a participação dos interessados. Segue-se daí a vedação de 
cláusulas ou condições que comprometam a competição (§ 1º do art. 3º). 
Cabe ainda lembrar o princípio da adjudicação compulsória, destacado por Hely Lopes 
Meirelles. Segundo este princípio, fica vedada a abertura de nova licitação enquanto 
válida a adjudicação anterior. Adverte, porém, "que o direito do vencedor limita-se à 
adjudicação, ou seja, à atribuição a ele do objeto da licitação, e não ao contrato imediato". 
(Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 18ª ed., pág. 251).  
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A ressalva é justificada porque a Administração pode revogar ou anular o procedimento 
ou, também, adiar o contrato, em determinadas situações devidamente justificadas. Não 
pode, porém, contratar com outrem enquanto válida a adjudicação. 
 
4. MODALIDADES 
A Lei prevê as seguintes modalidades de licitação: a) concorrência; b) tomada de preços; 
c) convite; d) concurso; e) leilão. 
As três primeiras são as formas usuais e são determinadas em função do valor estimado 
para a licitação. A Administração está autorizada a utilizar a forma licitatória mais 
abrangente (§ 4º do art. 23), sendo-lhe defeso a utilização de convite ou tomada de 
preços para parcelas de uma mesma obra ou serviço, quando o somatório dos valores 
caracterizar o caso de tomada de preços ou concorrência (§ 5º do art. 24). 
A natureza e limites do presente trabalho impõem que consideremos apenas alguns dos 
seus elementos essenciais. 
4.1 Concorrência  
A  concorrência é definida como "a modalidade de licitação entre quaisquer interessados 
que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de 
qualificação exigidos no edital para execução do seu objeto" (§ 1º do art. 22). 
É a modalidade mais importante porque permite a mais ampla participação dos 
interessados. A fase de habilitação se destina a verificar se o candidato possui os 
requisitos de idoneidade necessários para ter sua proposta apreciada. 
4.2 Tomada de Preços 
Realiza-se esta modalidade "entre interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderam a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à 
data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação" (§ 2º do art. 
22). 
Aqui o procedimento se torna menos amplo. Simplifica-se na medida em que  os 
interessados já se acham previamente cadastrados junto à entidade promotora da 
licitação. A idoneidade e a capacitação são previamente aferidas. Permitiu-se, porém, que 
os interessados ainda não cadastrados possam atender tal exigência até o terceiro dia 
anterior ao recebimento das propostas. Desse modo, satisfaz-se a necessidade de mais 
ampla participação dos competidores de determinado setor. Deve, assim, o edital 
esclarecer quais as condições a serem preenchidas para cadastramento. 
4.3 Convite 
Segundo os termos da lei "convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo 
pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número 
mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa". A definição é acompanhada de regra 
procedimental quanto à afixação, em local apropriado, de cópia do instrumento 
convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na especialidade que manifestarem 
seu interesse com antecedência de 24 horas da apresentação das propostas.  
O Decreto-Lei nº 2.300/86 não previa a obrigatoriedade da divulgação e facultava à 
Administração a escolha dos participantes. Agora, admite-se a participação dos demais 
cadastrados que manifestarem interesse.  
Em sua conhecida obra, Marçal Justen Filho escreve: 
"O princípio da isonomia exige que todos os cadastrados sejam convidados, 
independentemente da possibilidade  de terceiros (não integrantes do cadastro) também 
virem a sê-lo" (ob. cit., pág. 120). Com efeito, é recomendável a ampliação do número de 
licitantes.  
Deve o agente público proporcionar a oportunidade a quantos possam oferecer propostas, 
a fim de aumentar as chances de melhor escolha. Nesse sentido, está prevista a 
obrigatoriedade, havendo mais de três possíveis interessados, da convocação de, pelo 
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menos, mais um a cada novo convite (§ 6º do art. 22). Do mesmo modo, dispõe que,  na 
impossibilidade da participação do número mínimo de licitantes, esse fato será  
devidamente justificado (§ 7º do art. 22). 
4.4 Concurso 
Promove-se o concurso "entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, 
científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, 
conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência 
mínima de 45 (quarenta e cinco) dias" (§ 4º do art. 22). 
É claro que devem ser observados os princípios gerais da licitação, sobretudo quanto ao 
estabelecimento de critérios objetivos de julgamento. 
4.5 Leilão 
Por fim, o leilão ocorre "entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis 
inservíveis para a Administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, 
ou para alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance 
igual ou superior ao valor da avaliação"(§ 5º do art. 22). 
Duas observações: a primeira, de que os bens penhorados serão alienados no processo 
judicial respectivo; a segunda, de que a redação original não fazia referência à alienação 
de bens imóveis.  
A lei omitiu-se quanto aos critérios adotados para o leilão. Devem ser buscados nas 
normas já existentes no Direito Processual Civil e no Direito Comercial. 
 
5. PROCEDIMENTOS 
A licitação é um procedimento administrativo, ou seja, uma série de atos sucessivos 
coordenados e dirigidos com o fim de atingir-se determinado fim, qual seja, a escolha da 
melhor proposta para a Administração. 
Cabe distinguir dois procedimentos: um interno e outro externo. 
No primeiro, realizam-se as atividades que vão da definição do objeto até a elaboração do 
edital ou da carta-convite. Às vezes, torna-se de extrema complexidade, como na área de 
informática. A aquisição do novo sistema de computação para os Tribunais Regionais 
Federais foi precedida de reuniões entre os especialistas de todo o Brasil durante todo um 
semestre, devido à necessidade de definição rigorosa dos diversos itens. 
O procedimento interno deve merecer especial cuidado no seu desenvolvimento. Inicia-se 
com a autorização para abertura do certame, indicando seu objeto e o recurso 
orçamentário para atendimento da despesa, com a estimativa do valor respectivo, 
culminando na elaboração do edital ou do convite. 
O procedimento externo é desenvolvido segundo as seguintes fases:  
a) abertura da licitação;  
b) habilitação dos licitantes; 
c) julgamento e classificação das propostas; 
d) homologação e adjudicação. 
A Lei especifica os documentos, atos,  termos e peças que deverão ser juntados ao 
procedimento, tais como o edital ou convite e anexos, os originais das propostas, 
recursos, comprovantes de publicações, etc. 
Dispõe, ainda, que as minutas de editais de licitação, bem como a dos contratos, acordos, 
convênios ou ajustes devem ser previamente examinados e aprovados pela assessoria 
jurídica da Administração, atribuindo a esse órgão importante função de controle. 
5.1 Abertura da Licitação 
Pela  abertura da licitação, a Administração manifesta o seu propósito de selecionar a 
proposta mais vantajosa, nas condições então estabelecidas. O instrumento através do 
qual se materializa tal intenção é o edital, para a concorrência e a tomada de preço, que 
será divulgado pela imprensa, e pela remessa do convite aos interessados, com afixação 
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de cópia para conhecimento público. 
Cabe assinalar que a Lei trouxe uma importante inovação, prevendo a realização de uma 
audiência pública nas licitações de grande vulto, assim entendido aquele que for superior 
a cem vezes o limite da concorrência, para uma licitação ou para o conjunto de licitações 
sucessivas ou simultâneas. A audiência será presidida pela autoridade responsável, após 
divulgação com antecedência mínima de dez dias, e terá a finalidade de fornecer 
informações e colher a manifestação dos interessados. Como se realiza antes da 
publicação do edital, pode até determinar a correção de algum equívoco nesse 
instrumento. 
O art. 40 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos enuncia com minudência os 
diversos itens que devem ser observados pelo edital. Este desempenha importantes 
funções, que C. A. Bandeira de Mello assim distinguiu: 
"a) dá publicidade à licitação; 
 b) identifica o objeto da licitação e delimita o universo das propostas; 
 c) circunscreve o universo dos proponentes; 
 d) estabelece os critérios para análise e avaliação dos proponentes e propostas; 
 e) regula atos e termos processuais do procedimento; 
 f) fixa cláusulas do futuro contrato". 
(Curso de Direito Administrativo, 4ª ed., Malheiros, pág. 261). 
5.2 Habilitação 
A segunda fase da licitação inicia-se após o encerramento do prazo para o recebimento 
dos documentos de habilitação e propostas. 
Nas concorrências, é uma fase isolada. Os participantes entregam os documentos de 
habilitação e as respectivas propostas em envelopes separados. 
A Lei limita a exigência dos documentos quanto a habilitação jurídica, qualificação técnica, 
qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal (art. 27). 
A habilitação é um ato de aferição da idoneidade dos proponentes para licitar. Verificando 
que foram preenchidos os requisitos exigidos no edital, a Administração manifesta o 
reconhecimento de que o interessado está apto a licitar. Assegura ao participante o direito 
de não ser desclassificado por motivo relacionado com a habilitação, uma vez 
ultrapassada esta fase, a não ser em razão de fatos supervenientes ou que só se 
tornaram conhecidos após o julgamento. Por outro lado, também impede que o licitante 
possa desistir da proposta, salvo motivo justo decorrente de acontecimento novo e aceito 
pela Comissão. 
5.3 Julgamento e Classificação das Propostas 
Ultrapassada a fase de habilitação, passa-se à fase seguinte, com o julgamento e 
classificação das propostas.  
A abertura ocorrerá em sessão pública, previamente designada, com a lavratura de ata 
assinada pelos presentes. 
O julgamento será objetivo, atendendo-se os critérios estabelecidos no edital. A lei veda 
expressamente a utilização de critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado 
que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os licitantes (§ 1º 
do art. 44).  
O critério a ser adotado para o julgamento e classificação das propostas ficará na 
dependência do tipo de licitação, ou seja: a de menor preço, a de melhor técnica e a de 
técnica e preço. Admite ainda o critério de maior lance ou oferta, nos casos de alienação 
de bens ou concessão de direito real de uso. 
Em seguida, serão as propostas classificadas de acordo com as vantagens oferecidas, 
segundo os termos editalícios, por ordem numérica a partir da mais vantajosa. Havendo 
empate, a classificação se dará por sorteio, em ato público, com a convocação de todos 
os licitantes (§ 2º do art. 45). 
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Segundo a Lei, serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do 
ato convocatório ou que ofereçam valor global superior ao limite estabelecido, inviável ou 
inexeqüível.  
Havendo inabilitação ou desclassificação geral, poderá a Administração fixar o prazo de 
oito dias para a apresentação de novos documentos ou propostas (par. ún. do art. 48). 
5.4 Adjudicação e Homologação 
Classificadas as propostas, cabe à autoridade competente a deliberação quanto à 
homologação e adjudicação do objeto da licitação. 
De acordo com a nova Lei (art. 43, VI) tanto a homologação quanto à adjudicação são 
atos praticados pela autoridade que determinou a instauração do procedimento, e não 
pela Comissão de Licitação. 
A homologação é o ato pelo qual a autoridade confirma os atos praticados até então pela 
Comissão de Licitação, reputando-os válidos e eficazes. 
A  adjudicação implica no reconhecimento formal de que a proposta vencedora atende ao 
interesse da Administração e está apta a com ela celebrar o contrato, caso esta queira. 
Vale recorrer, mais uma vez,  ao ensinamento de Marçal Justen Filho: 
"Pela nova Lei, não há, antes da homologação, uma "adjudicação" nem haveria 
possibilidade de a Administração adjudicar sem ter, anteriormente,  homologado. A 
homologação deriva da análise global e completa dos trabalhos da autoridade 
responsável pela licitação. A adjudicação concentra-se no resultado da licitação. 
Pressupõe a homologação da qual decorre"(ob. cit. págs. 254/255). 
Após a adjudicação, cumpre promover a convocação do adjudicatário para a assinatura 
do contrato. Não sendo atendida tal convocação, decairá o direito de contratação para o 
adjudicatário, sem prejuízo das conseqüências previstas no art. 81 da lei, ou seja, 
reconhecer-se como caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, com 
aplicação das sanções previstas: advertência, multa, suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a dois anos, ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes para a punição.  
Em comentário a tal dispositivo, anota com acerto Jessé Torres Pereira Júnior: 
"O art. 81 cria presunção juris et de jure ao equiparar a descumprimento total de 
obrigação contratual fato anterior ao contrato. Com efeito, a recusa do adjudicatário a 
contratar é a negação do acordo de vontades sobre o qual repousa toda relação e sem o 
qual não existe contrato".(Comentários à Lei das Licitações e Contratações da 
Administração Pública, Renovar, pág. 486). 
Não sendo atendida a convocação pelo adjudicatário, poderá a Administração convocar 
os demais pela ordem de classificação para a assinatura do contrato, nas mesmas  bases 
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços. Esses, evidentemente, 
não são obrigados a aceitar o contrato.  
 
6. PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO 
O Governo Federal, através do Ministério da Administração e Reforma do Estado,  tem 
colocado na ordem do dia a necessidade de  elaboração de nova legislação sobre 
licitações. A lei em vigor, sem dúvida, apresenta  aspectos que precisam ser 
reformulados,  a começar pela  abrangência  de muitos dos seus dispositivos aos Estados 
e Municípios. 
Algumas reflexões merecem ser feitas.  O atual estatuto foi resultado de uma longa 
discussão na sociedade,  com participação dos seus órgãos mais representativos, como o 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 
Ao lado de seus muitos defeitos, que podem ser remediados, a Lei apresenta muitas 
qualidades, como se pôde ver ao longo desta exposição. Ela incorporou alguns princípios 
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e idéias de há muito preconizados na melhor doutrina, buscando limitar a 
discricionariedade dos agentes públicos,  prevenindo e desestimulando ações danosas 
para a sociedade, pelo conúbio espúrio de maus administradores e maus empresários. 
Em maio deste ano, o jornal Folha de São Paulo publicou artigo do empresário Eduardo 
Ribeiro Capobianco sob o significativo título: "Não é preciso corromper para ser 
empreiteiro". Nesse trabalho, argumenta que a Lei 8.666/93, ao retirar do administrador a 
atribuição para definir os critérios de qualificação e julgamento, fê-lo perder o principal 
atributo para atrair o avanço dos fornecedores desonestos. E assinala que hoje "o 
empreiteiro não precisa mais corromper para trabalhar".  Em relação aos que defendem 
uma revisão profunda da legislação a caminho de "agilização dos procedimentos do 
Estado",  observa:  "O  que a lei de fato 'atravanca' é a possibilidade de administradores e 
empreiteiros desonestos entrarem em conluio. Assim, os motivos apresentados em favor 
de uma "agilização" dos processos de licitação são precisamente os motivos que o 
cidadão consciente deve abominar" ( Folha , edição de 12.05.96, cad. 2, pág. 2). 
Mais recentemente, tivemos a felicidade de ler a manifestação de Carmen Lúcia Antunes 
Rocha, ilustre Professora Titular da PUC-MG e Procuradora do Estado de Minas Gerais, 
que em ensaio intitulado "Sobre uma Nova Legislação de Licitações para o País". (Boletim 
de Licitações e Contratos, ano IX, n. 6, junho de 1996, Ed. NDJ Ltda.), mostrou 
argumentos que, em apertada síntese, podem ser assim resumidos: a) os problemas 
administrativos gerados pela corrupção, que não sofreram significativas mudanças para 
melhor nos últimos anos, não serão resolvidos com a maior liberalidade licitatória ou 
contratual; b) não parece sensata a adoção em matéria de licitações e contratos da 
mesma rotatividade legislativa que é apontada como um dos males do sistema legal 
eleitoral brasileiro; c) o tratamento jurídico de licitações por Medida Provisória afronta a 
Constituição e  frauda o princípio democrático da participação popular na feitura de leis; d) 
se uma lei amplamente discutida, como foi a Lei 8.666/93, nasceu repleta de vícios, 
imagine-se uma  lei feita em gabinetes palacianos, sem qualquer discussão; e)  não se 
ouse instituir uma lei de licitações para outro Estado que não se adapte à realidade 
administrativa brasileira. 
Essa abalizada opinião é corroborada pelo também  ilustre Professor Adjunto da PUC-
MG, Carlos Pinto Coelho da Motta (Proposta de Alteração na Lei n. 8.666/93, in Boletim 
de Licitações e Contratos, Ano IX, setembro de 1996), que também não aceita  a 
afirmativa de que a Lei seria causa do emperramento e ineficiência dos atuais processos 
licitatórios. Todavia , mostra-se favorável à alteração de alguns dispositivos cuja aplicação 
tem-se revelado inviável  ou nociva  à agilidade e eficácia dos certames. Nesse sentido, 
lista vinte sugestões de alterações do texto legal, dos quais destaco as seguintes: 
Parágrafo 2º do art. 21. O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da 
realização do evento, para o concurso ou a concorrência, no caso de empreitada integral, 
ou se a licitação for do tipo melhor técnica ou melhor preço, deve ser reduzido de 45 dias 
para 30 dias. Sem dúvida, a sugestão é aceitável, tendo em vista que o interregno 
sugerido guarda adequação para o fim previsto na norma e contribuiria para a maior 
celeridade do procedimento. 
Arts. 24 a 26, que se referem à dispensa e inexigibilidade das licitações. O número de 
hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação é realmente excessivo, atingindo 
44,7% do montante da despesa do Governo Federal em 1995. Segundo o autor citado, "a 
lei brasileira de licitação é a mais extensa e casuística da América Latina, com um recorde 
absoluto de minudentes hipóteses de dispensa". Também procede a crítica no sentido de 
que a Lei inclui como de dispensa, hipóteses que seriam mais bem classificadas como de 
inexigibilidade de licitação. Dispensa ocorre quando é viável a competição, mas se 
mostra, no caso especial, inconveniente ao interesse público; a inexigibilidade verifica-se 
quando for inviável a competição. Assim, a doutrina vem entendendo que se 
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enquadrariam melhor como de inexigibilidade as hipóteses listadas no art. 24 como de 
dispensa, nos incisos X ("compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das 
finalidades precípuas da Administração, cujas necessidades de instalação e localização 
condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, 
segundo avaliação prévia") , XV ("para a aquisição ou restauração de obras de arte e 
objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às 
finalidades do órgão ou entidades) e XIX ("para as compras de materiais de uso pelas 
Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando 
houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico 
dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de comissão instituída por 
decreto). 
Art. 30, Par. 1º, II. Tal dispositivo, vetado no Projeto de Lei, dizia respeito à capacitação 
"técnico-operacional". Como se acha vedada a exigência de outras aptidões, resulta que 
em licitação de obras e serviços somente tem cabimento a exigência quanto à 
qualificação técnico-profissional, que diz respeito apenas à existência no quadro da 
empresa de profissional detentor de atestado de responsabilidade  técnica por execução 
de obra ou serviço de características semelhantes. 
Art. 31, I. O dispositivo refere-se à qualificação econômico-financeira e exige a 
apresentação do balanço patrimonial e demonstrações do último exercício financeiro. A 
proposta é no sentido de instituir-se a exigência do balanço de abertura, no caso de 
empresa recém-constituída, permitindo a ampliação do universo de competidores. 
Art. 43, Par. 3º. A redação atual faculta à Comissão ou autoridade superior, em qualquer 
fase da licitação, a promoção de diligência para esclarecer ou complementar a instrução 
do processo. Veda, entretanto, "a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar originariamente da proposta". A idéia é no sentido de permitir-se o 
suprimento de erros materiais e omissões dos licitantes, tornando o procedimento 
licitatório menos formalista e burocrático. 
Quanto a esse aspecto,  os magistrados precisam ficar atentos a certos questionamentos 
que visam a criar estorvos ao vencedor da licitação, a título de homenagear o princípio do 
devido processo legal. Em casos de obras públicas urgentes é preciso ter redobrada 
cautela antes do deferimento de uma liminar para sua suspensão, pois o adiamento 
poderá acarretar o chamado periculum in mora inverso, com danos irreparáveis à saúde e 
à segurança da comunidade. 
Parece-me, também, que seria louvável a extensão da audiência pública dos interessados 
em reunião previamente convocada ,também, para o caso de concorrências em que 
pudesse haver necessidade de esclarecimentos quanto a itens específicos do edital, com 
lavratura de ata assinada pelos presentes. Essa prática já foi experimentada em 1993 no 
TRF da 5ª Região. 
 
7. CONCLUSÃO 
O tema relativo às Licitações deve merecer especial atenção dos profissionais do Direito. 
Está profundamente ligado às prerrogativas da cidadania, proporcionando a todos a 
oportunidade de participar das decisões administrativas, contribuindo de modo efetivo 
para o aperfeiçoamento dos costumes e das práticas administrativas. 
Houve época em que o cidadão comum assistia inerte ao mal uso dos recursos públicos, 
com obras superfaturadas ou com editais dirigidos a determinadas empresas. Hoje, a lei 
permite sua efetiva participação, atribuindo-lhe legitimidade para impugnar edital, 
acompanhar os gastos públicos com as compras feitas pela Administração, representar 
ao Tribunal de Contas quanto às violações na aplicação da Lei (§ 1º do art. 113). 
O aperfeiçoamento das instituições democráticas depende da efetiva participação de 
todos. Impende que todos acompanhemos com atenção as mudanças por que passa a 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

sociedade, oferecendo nossa experiência no trato com as normas jurídicas, sobretudo as 
que cuidam de temas tão importantes para o aprimoramento dos costumes e das 
instituições, como é o caso da Lei das Licitações e dos Contratos Administrativos. 
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JUDICIÁRIO E CIDADANIA 

PETRUCIO FERREIRA  
Juiz do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 
Importante não esquecermos, como já ensinava Aristóteles, que o homem não quer 
apenas viver, mas viver bem. Mais do que ser, o homem vive, e alimenta o seu dia-a-dia à 
força motriz de um fim sempre buscado como realização de sua própria existência e, 
exatamente, como o fim buscado e sempre perseguido pelo homem, está o bem, que é, 
nas lições de Paulus Dezza, S.J., Metaphysica Generalis, o que convém à própria 
natureza, porque perfeito e portanto desejável e assim deve ser buscado, concretizado.  
Dentro de tal posicionamento é que Miguel Reale observa o quanto se dá realce, na 
discriminação dos valores, ao bem como força ordenadora da Ética, pois, somente na 
realização do que lhe parece ser o seu bem, em harmonia com os demais, é que o 
homem se revela aos outros e a si próprio.  
Em artigo publicado, já registrei que a nossa Constituição quando se propõe a dizer por 
que veio, sua razão de ser, fixa no seu art. 3º, exatamente, quais os objetivos do Estado, 
que nos seus precisos termos há de voltar-se a construir uma sociedade livre, justa e 
solidária, onde se garanta o desenvolvimento nacional, em um trabalho eficaz para 
erradicação da pobreza e da marginalização, e conseqüente redução das desigualdades 
sociais e regionais, destinada, pois ao bem-estar comum dos brasileiros.  
Ainda naquele artigo - intitulado Uma Justiça Justa-, registrei que, inegavelmente, ao seu 
turno, ao estabelecer nossa Constituição Federal em seu art. 5º,  inciso XXXV, que a lei 
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, consagra o 
preponderante papel reservado ao Poder Judiciário na realização de tais valores. À 
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primeira vista, parece uma heresia, dizer-se de um Poder que tem por finalidade a 
interpretação da Lei  caber-lhe a realização da própria finalidade do Estado, no caso, o 
bem comum dos brasileiros.  
E ao falar aqui em Estado, o faço, dentro do conceito do Estado Constitucional, que no 
entender de alguns autores, entre os quais Kriele, significa as várias etapas lógicas de 
certos estados constitucionais modernos, no caso, o Estado de legalidade formal, 
caracterizado pela autovinculação do Estado, através de leis gerais e abstratas; o Estado 
do direito material, envolvido com a garantia da justiça material, da segurança, da 
liberdade e da sociedade, através de princípios jurídico-formais; o Estado de justiça, 
garantidor do controle judicial da aplicação dos princípios materiais e formais do Estado 
de Direito; o Estado Constitucional com divisão de poderes e o Estado Constitucional 
parlamentar, quando o caso, é claro. E em tal Estado Constitucional, assim apreendido, 
haverá lugar para buscar-se  o conceito ideal de constituição, identificado 
fundamentalmente com os postulados político-liberais, tendo-se como, necessariamente, 
presente a cada constituição, que a mesma consagre um sistema de garantias de 
liberdade, contenha o princípio da divisão de poderes e que seja escrita. 
Canotilho observa que, a partir do Estado Constitucional, é que se passou a falar de 
defesa ou garantia da constituição em vez de defesa do Estado.   
Que se atente à importância de tal observação - falar-se em defesa ou garantia da 
Constituição em vez de defesa do Estado - em um reconhecimento inegável do que 
chamam os constitucionalistas "da supremacia da constituição" na medida em que nela se 
veja a lei suprema de um país, como já doutrinava Pedro Calmon, mais do que o 
ordenamento jurídico da vida, onde o Estado tenha a sua realidade vital, ou como o 
ordenamento fundamental, ou a lei fundamental do país, ou a lei fundamental especial, ou 
ainda como o ordenamento jurídico fundamental do Estado, com suas raízes na própria 
estrutura política e social da comunidade. 
Tal mudança do enunciado lingüístico para Canotilho se apresenta compreensível, vez 
que no Estado Constitucional o objeto de proteção ou defesa não é o Estado, e sim, a 
forma do Estado tal como ela é normativo-constitucionalmente conformada, o Estado 
Constitucional Democrático e, dentro de tal contexto, é que o mesmo autor entende que a 
defesa da constituição tem como pressuposto a existência de garantia da constituição, por 
um lado, visando, exatamente, assegurar a observância, a aplicação, a estabilidade e 
conservação da lei fundamental e, por outro lado,  as garantias constitucionais que, 
guardando um alcance substancialmente subjetivo, endereçam-se ao direito dos cidadãos 
exigirem dos poderes públicos a proteção dos seus direitos e o reconhecimento e 
consagração dos meios processuais necessários e adequados a tal intento. Lembrem-se 
aqui os comandos Constitucionais presentes no art. 5º de nossa Carta Magna, que ao 
estabelecer em seu caput a igualdade de todos perante a lei, isto, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à segurança e à propriedade — (aqui importa 
observar que, em nome do respeito à dignidade da pessoa humana, jamais aconteça, em 
uma interpretação gramaticalmente restrita e despida de qualquer valor jurídico-
normativa, aventure-se algum juiz a deixar alijado de tais proteções o estrangeiro que, 
sem residir no país, nele esteja em qualquer outra condição) — deixa ainda tal artigo 5º a 
salvo da lei futura o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (inciso 
XXXVI), garantindo-se a todos o acesso ao Judiciário, ao estabelecer para o Estado o 
dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 
de recursos (inciso LXXXIV). 
Em uma compreensão pois do Estado Constitucional e de Constituição, em seu conceito 
ideal, é que, procurando ser concludente naquele artigo - Uma Justiça Justa — 
acrescentava que, os verdadeiros famintos e sequiosos de Justiça já não suportam um 
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Judiciário inerte, enclausurado no trabalho silencioso e, às vezes, agressivamente inibido 
da interpretação da lei que, nem sempre, quando afirmada em sua vontade pelas 
sentenças dos juízes, chega a realizar-se, a concretizar-se como o bem comum a que se 
propõe e por que existe o Estado, em uma verdadeira negação daquela correspondência 
entre o sistema de fatos sociais e o sistema de norma de que fala Kelsen, esquecendo-se 
que em tal correspondência é que, apreendendo-se as normas como esquema de 
interpretação, segundo prelaciona o mesmo Kelsen, melhor se compreende o quanto as 
mesmas encerram, em sua estrutura ontológico-jurídica, de conceito, exatamente no que 
contêm de representação intelectual, ideal, atemporal e aespacial de coisas ou realidades 
identificadas no mundo do ser, e, de juízo valorativo, presente em seu objeto, no caso a 
conduta humana, apanhada e manifesta no comportamento das pessoas em uma 
inegável interferência intersubjetiva, como observa Aftalion. Atente-se, que dentro, pois, 
desta relacionalidade do Direito é que se deve enfocar o conceito de lei.  
Aliás, neste sentido é que Manuel A. Domingues de Andrade identifica a ratio legis no seu 
elemento interpretativo, no quanto este estabeleça o contato entre a lei e a vida real, 
conferindo-lhe aquela plasticidade ou mobilidade que já se notou, aquele seu poder, isto 
é, não só de disciplinar novas situações, atraindo-as para a sua órbita e projetando sobre 
elas um mesmo conteúdo substancialmente inalterado, mas até de se carregar de 
sentidos novos, de produzir novos conteúdos com que se vá acomodando a novas 
necessidades práticas e a novos ideais de justiça ou fim que ao intérprete parecer mais 
razoável, em face do vário condicionalismo do seu tempo. Dentro deste contexto é que 
para aquele autor o juiz é o intermediário entre a norma e a vida, o instrumento vivo que 
transforma a regulamentação típica imposta pelo legislador na regulamentação individual 
das relações dos particulares, que traduz o comando abstrato da lei no comando concreto 
entre as partes, formulado na sentença. O juiz é a viva vox iuris. E aqui se vê da 
importância de falar mais do que no Judiciário, falar na sua própria encarnação, enquanto 
personificação, realização concreta e fática, em sua fenomenologia ontológica e portanto 
atuante, o Juiz. 
Sendo o Juiz, em sua atividade judicante o Estado que julga, enquanto um dos poderes 
constituídos, que independente e harmonicamente convivendo com os dois outros 
poderes, o Legislativo e o Executivo, com eles forma a base de um Estado Democrático 
de Direito, onde todo o poder emana do povo,  necessário, não poder ele dar-se ao direito 
de, em uma posição cômoda e não condizente com a verdade de seu munus, deixar-se 
ficar sentado na varanda, sem dar-se conta do que acontece ao seu redor, no mundo real 
das coisas, no dinamismo incontido dos acontecimentos. 
Que não deixe de atentar para a globalização mediada pelos blocos econômicos, que é 
uma realidade de nossos dias para os países ricos em uma política capitalista excludente 
e por cujo fenômeno, como assinala Lester Thurow Mit em seu - O Futuro do Capitalismo 
- "Países se estilhaçam, blocos regionais de comércio crescem, a economia global torna-
se cada vez mais inter-conectada" exatamente, quando se padece de modo acentuado a 
crise do conceito de soberania, como já observou José de Castro Meira, em artigo 
intitulado Globalização e Direito, nestes momentos em que se vivencia o ocaso da 
soberania, segundo palavras de Nicola Mateucci, para quem, faz-se necessário, diante de 
uma leitura atenta dos fenômenos políticos que estão ocorrendo, faz-se necessário, 
insista-se com o mesmo Mateucci "proceder a uma nova síntese político-jurídica capaz de 
racionalizar e disciplinar juridicamente as novas formas de poder, as novas autoridades 
que estão surgindo", a entender e justificar, pois, que o direito internacional, em sua 
linguagem, cada vez mais, assente-se em conceitos tais como "soberanias limitadas, 
tutelas internacionais, direitos de ingerência e administrações supranacionais" conceitos 
estes que têm, nas observações de Alfredo Toro Hardy ("O Estado pode ter deixado de 
ter sentido", Gazeta Mercantil, 12.08.96.),  também citado no artigo do Juiz Castro Meira, 
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como denominador comum o desconhecimento do Estado como ator essencial da vida 
internacional, o que levou José Joaquim Gomes Canotilho, para melhor entender o 
conceito do Estado como forma de generalização e racionalização do político, afirmar ser 
imprescindível, dentro de uma filosofia da práxis e não da teoria, segundo a própria 
distinção Aristotélica, mais do que "Ligado à filosofia prática clássica" como observa o 
mesmo Canotilho, socorrer-se do conceito de político.  
E é justamente o mestre lusitano que afirmando que político de que fala é o próprio 
campo das decisões obrigatórias, dotadas de autoritas e potestas, que têm como escopo 
o estabelecimento e conservação da ordem, paz, segurança e justiça da comunidade, fala 
de um conceito normativo-ontológico, normativo, "porque não tem como referente uma 
realidade empírica, existente e determinada, e sim, antes acentua a idéia de ação política, 
orientada para a realização de certos atos e fins, através da qual o homem consegue uma 
existência humana, verdadeira e justa" e ontológico, "porque reconhece os valores e os 
princípios que devem nortear a ação política como princípios reais pertencentes à área do 
ser (ontologia especial)". 
E em tal conceito do político, essencialmente dinâmico, pois fruto da pura práxis, é que, 
partindo dos ensinamentos de Kelsen que, mergulhando na idéia filosófica da democracia, 
demonstra a existência de duas atitudes filosóficas discrepantes da filosofia da vida, pois 
em eterna oposição, onde o conhecimento humano, por conseguinte sua vontade, se 
encontra entre duas concepções do mundo e duas tabelas de valores contrários, os da 
metafísica do absoluto, merecem destaque os ensinamentos do nosso Pinto Ferreira 
quando diz que a democracia implica uma filosofia de vida, da qual deflui a idéia do 
primado da razão sobre o mundo, numa libertação progressiva dos limites impostos ao 
homem pela natureza viva e pela sociedade, numa ética social de compreensão, simpatia, 
tolerância e piedade humana pelos sofredores e conclui afirmando que "a democracia é a 
forma constitucional do Governo da maioria, que, sobre a base da liberdade e igualdade, 
assegura às minorias no parlamento o direito de representação, fiscalização e crítica." 
Pontes de Miranda, por sua vez, quando encerra a sua Democracia, Liberdade, Igualdade 
(Os Três Caminhos) lembrou: "O que os povos democráticos ou em que o Estado é 
democrático e liberal têm de fazer, como fim principal, é diminuir a desigualdade humana. 
Os homens são desiguais, mas é preciso que, em vez de continuar ou aumentar a 
desigualdade, façam-se menos desiguais. Têm de ser preparados e educados, 
alimentados e vestidos, e terem casa, de modo que possam produzir mais, concorram 
para a melhor sorte comum, a maior colaboração social e a menor criminalidade". 
Clayton Maranhão, Promotor de Justiça em Curitiba e Professor de Direito Processual 
Civil da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em artigo intitulado - Grupos de 
Pressão — após chamar especial atenção para a sociedade de massa, que, segundo ele, 
é aquela em que vivemos, e que se mostra "com alta acessibilidade das elites por parte 
das massas, porém, paradoxalmente, com alta plasmabilidade das massas por parte das 
elites", observando que nessa perspectiva este estado altamente instável da sociedade de 
massa se constitui no perigo "mais ameaçador para a sobrevivência da democracia e o 
agente mais eficaz para a instauração do totalitarismo", inobstante veja da importância 
contemporânea dos grupos de pressão, como canal de comunicação entre o povo e o 
poder, conclui: "Certo é que estamos muito aquém da verdadeira democracia. Todavia, o 
constante surgir de novas organizações não governamentais voltadas para a defesa do 
meio ambiente, do consumidor, dos direitos humanos, dos direitos dos excluídos e das 
minorias, está a confirmar a assertiva de que as massas querem inconscientemente a 
democracia".  
E por falar em sociedade de massa, como realidade vivenciada em nossos dias, mais do 
que em grupos de pressão, e do indispensável e inegável comprometimento desta com o 
gerenciar o Estado, no afã jamais negligenciado de realizá-lo como um verdadeiro Estado 
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Constitucional, que não nos esqueçamos nunca que a República Federativa do Brasil, 
segundo dispõe nossa Carta como princípios fundamentais, sendo um Estado 
Democrático de Direito (talvez fosse mais verdadeiro, desde que a Constituição Cidadã 
luta por vir à luz, falar-se em propondo ser um Estado Democrático de Direito, do que 
sendo), e assentado fundamentalmente na soberania, na cidadania, na dignidade da 
pessoa humana, nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, tem, igualmente 
como princípio norteador fundamental, pois da própria forma do Estado, um exercício 
participativo de sua governabilidade, no quanto, sob pena de não ser uma democracia, 
tem todo o seu poder emanando do povo que o exerce, e deve continuar exercendo-o e, 
no caso, diria, mais do que por meio de seus representantes eleitos, diretamente, através 
da consciência da co-responsabilidade coletiva que toma corpo, e se expressa, reivindica 
e luta, exatamente neste milagre social chamado de sociedade de massa. 
João Luís Fischer Dias, Juiz de Direito do Distrito Federal, em artigo intitulado - O Poder 
Judiciário e a Democracia - afirma que "o exercício do Poder Político cotidianamente pelo 
Judiciário, e, principalmente, nos momentos de crise, em que haja ameaça ao Estado 
Democrático de Direito, é vital para manutenção do nosso sistema político. A 
conscientização política dos juízes, a aproximação com o cidadão, e com a realidade 
social, a compreensão das questões fundamentais do nosso sistema político torna-se 
essencial". 
Inegavelmente, conclui-se, existir uma co-responsabilidade política, dentro dos conceitos 
normativo e ontológico do político, entre os poderes constituídos - legislativo, executivo e 
judiciário, no sentido de, cada um promover o desenvolvimento dos dois outros e dos três, 
indistintamente e de modo uníssono, promoverem o Estado "como forma de 
generalização e racionalização do político" não se negando ao povo seu principal papel 
no cenário político que é o da realização da democracia a que a nossa Carta Magna se 
propõe a instalar, uma democracia que sendo uma forma constitucional de Governo da 
maioria, sobre a base da liberdade e igualdade, assegurando às minorias o direito de 
representação, fiscalização e crítica, garanta à maioria o pleno exercício de um governo 
participativo, onde, mais que questionar os rumos do Estado, efetivamente trabalhe os 
mesmos, em uma cobrança permanente das atividades dos Poderes constituídos do 
Estado (Executivo, Legislativo e Judiciário), que, ao final, foram erigidos como meio de 
realização da democracia, conquanto o poder que emana do povo, é exercido pelo povo 
através de seus representantes e para o mesmo deverá ser  exercido.  
Dentro deste cenário é que vamos encontrar o Juiz-Estado, ou o Estado Judicante, ou o 
Juiz, enquanto realização e concretização do Poder Judiciário, tendo por finalidade 
exatamente promover o bem estar do cidadão.  
É que, partindo da premissa de que na dicção do direito (jurisdictio, para os latinos, e 
dikaodossia, para os gregos) o Estado-Juiz, em substituição da atividade do particular ou 
mesmo de outros órgãos públicos, tem por finalidade a realização concreta da voluntas 
legis, quer quanto a sua própria afirmação, quer tornando-a efetiva, é de concluir-se ser a 
jurisdição, antes que tudo, uma das manifestações da própria soberania estatal e, 
logicamente, sendo a finalidade da jurisdição a atuação do direito na composição dos 
conflitos de interesses concorrentes, e não mais havendo lugar, ao menos em tese, no 
Estado hodierno, para a auto-tutela dos interesses individuais em litígio, pela sua 
realização, o Estado concretiza mais uma de suas finalidades, entrega mais um de seus 
serviços e se coaduna com a sua própria  finalidade, atendendo que, segundo doutrina 
Jacques Maritain, não é o Estado uma espécie de super-homem coletivo, mas apenas 
"uma instituição autorizada a usar do poder de coação, e constituída por técnicos e 
especialistas em questões do bem-estar público, em suma, um instrumento a serviço do 
homem". Daí justificarem-se as garantias e poderes que lhe são outorgados pela Carta 
Magna, ao Juiz (vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos) e ao 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Poder Judiciário (autonomia administrativa e financeira e requisição de precatórios ao 
Poder Executivo para pagamento do reconhecido pelo Judiciário como devido pela 
Fazenda Federal, Estadual ou Municipal). 
Mas, vivemos, juízes e jurisdicionados, momentos de angústia, quando, em um 
verdadeiro anacronismo científico-constitucional, assistimos segmentos dos poderes 
constituídos, quando não a personificação do próprio poder, que chamou a si a direção da 
nação, empenhados em defender o Estado e não sua Constituição, enquanto expressão 
da própria forma do Estado tal como ela é normativo-constitucionalmente conformada, o 
Estado Constitucional Democrático e, dentro de tal contexto, esquecendo-se tais 
governantes, segundo prelaciona o mesmo autor, que a defesa da Constituição tem como 
pressuposto a garantia da Constituição, por um lado, visando, exatamente, assegurar a 
observância, a aplicação, a estabilidade e conservação da Lei Fundamental e, por outro 
lado,  as garantias  constitucionais que, guardando um alcance substancialmente 
subjetivo, endereçam-se ao direito dos cidadãos exigirem dos poderes públicos a 
proteção dos seus direitos e o reconhecimento e consagração dos meios processuais 
necessários e adequados a tal intento. 
A avalanche  das medidas provisórias, que só guardam sua necessária provisoriedade em 
sua nomenclatura, está aí a negar a existência de um poder legislativo, enquanto 
usurpado na sua função legislativa pelo todo poderoso executivo, e condenar à inteira 
inércia, e conseqüentemente, levá-lo ao total descrédito, dada a sua, cada vez mais 
manifesta inutilidade, o Poder Judiciário, cujas decisões, quando, fiel ao seu papel de 
garantidor dos direitos, destinam-se 'a afirmar o direito, quando já de antemão se 
apresentam como decisões natimortas, tornam-se sem qualquer ressonância alguma na 
solução dos conflitos, máxime quando em um dos pólos da relação processual esteja o 
todo poderoso Estado, ou suas não menos poderosas autarquias. 
Só para meditarmos de como nos desviamos do caminho que salva, é bom lembrar que o 
contido no art. 62 da CF, que trata e disciplina as chamadas medidas provisórias a serem 
adotadas pelo Presidente da República, admite suas edições, somente em caso de 
relevância e urgência, pois para normar as questões que envolvem o dia-a-dia do cidadão 
e o Estado e desprovidos de caráter de urgência, existe o processo legislativo, como de 
todos é sabido inspirado que foi na Constituição Italiana, em cujo sistema parlamentar, de 
modo a preservar-se o respeito ao Legislativo, de modo a não permitir indevida ingerência 
do Gabinete naquela casa do povo, se pune, inclusive, com a queda do Gabinete, o fato 
do mesmo editar medidas provisórias, fora das previsões constitucionais e assim não 
venham a converter-se em leis. Para um Brasil Parlamentarista e não para o Brasil 
Presidencialista que temos é que se pensou em tais medidas provisórias, que 
desvirtuadas na sua instrumentalidade, usurpam funções do Legislativo e ofendem a 
independência do judiciário, tão necessária para afirmação de um povo como  livre e 
digno, como o sabem, pois o sentiram na carne, ao tempo do governo de exceção, muitos 
dos atuais inimigos do Judiciário.  
Ainda para meditação, em relação a medidas provisórias que se destinam 
escancaradamente a desrespeitar a atividade do Estado-Juiz, pretendendo proibir-lhe 
fazer uso de instrumentos postos pelas leis de  natureza processual à disposição do 
cidadão privado de direitos os mais primordiais, alguns que envolvem sua própria 
sobrevivência, encerro este trabalho reportando-me a lições de Reis Friede que, em sua 
obra — Aspectos Fundamentais das Medidas Liminares em Mandado de Segurança, 
Ação Cautelar, Tutela Específica e Tutela Antecipada, Forense Universitária, 3ª Edição —, 
no tocante ao que chama "da necessidade da tutela cautelar em face da realidade fática e 
dos princípios jurídicos pertinentes", lembra que a norma constitucional que veda a lei 
excluir da apreciação do Poder Judiciário a ameaça a direito,  sendo concludente o 
mesmo autor quando no tocante à matéria registra: 
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"quando presentes os seus pressupostos (refere-se à concessão de liminar, ou medida 
cautelar, ou mesmo antecipação da tutela), deverá ser concedida, independentemente de 
lei que a proíba, porque esta apresenta-se em desacordo com o sistema... com efeito, se 
há necessidade da tutela, o legislador não pode ignorar a realidade, vez que, do contrário, 
editará lei iníquas e, por isto mesmo, inócuas, cujo destino será a sua desconsideração... 
a irrazoabilidade e a irracionalidade das normas proibitivas de concessão de liminares  
estão em que se em cada caso concreto o juiz entender que a hipótese não é de liminar, 
ele não a concederá em decorrência da falta dos requisitos específicos, jamais forçado 
pela norma que o proíbe; de outro lado, se o caso é de concessão de liminar, porque 
presentes os requisitos para tanto, a despeito da lei proibitiva, a concede, sendo forçado, 
deste modo, em razão das circunstâncias, a agir em atitude que implica em admitir 
verdadeira ´revolta dos fatos contra os códigos`... com efeito, se fosse dado aceitar-se 
sempre a imposição de norma de tal jaez significaria, de um lado, a rejeição do princípio 
da inevitabilidade da jurisdição, vez que, rigorosamente, estaria afastada a autoridade do 
órgão jurisdicional. Se o Poder Judiciário está vedado de assegurar o resultado útil de um 
processo, falta-lhe autoridade para exercer a jurisdição. De outro lado, significaria a 
violação ao princípio da indeclinabilidade, na medida em que se vedou ao cidadão o 
direito de acesso ao Judiciário. Isto tudo porque de nada adianta ao cidadão ter acesso ao 
Estado-Juiz e obter uma vitória apenas moral, ou seja, uma sentença ineficaz. Por outras 
palavras: em termos práticos não há diferença entre falta de sentença, tout a court (dizer 
non liquet, engavetar eternamente os autos do processo), e sentença ineficaz. Estamos 
em frente a duas modalidades de denegação de justiça, só que a última com a triste 
marca da falsidade e da hipocrisia (a justiça "que tarda mas chega", mas que demorou 
tanto que tornou-se uma inutilidade)".  
Diante de fatos tão preocupantes que, inegavelmente, minam na própria base o poder do 
Estado, a não ser que não se tenha no Poder Judiciário, o Estado-Juiz, o Estado 
Judicante, não vejo como possa permitir que "em defesa do estado" continue-se matando 
a Constituição Cidadã, cujo único pecado é, após um governo de força, pretender erigir-se 
como o maior e eficaz instrumento em prol da cidadania do Brasil, que continuará não 
sendo um país sério, enquanto não realizar em plenitude o cidadão brasileiro.   
 

O RECURSO ABSOLUTAMENTE INVIÁVEL NÃO PODE SER FUNGÍVEL 

JOSÉ LÁZARO ALFREDO GUIMARÃES  
Juiz do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 
Com o brilho de sempre, o Juiz e Professor Hugo Machado sustenta, em mais um artigo 
com que prestigia esta Teia, intitulado "Agravo de Instrumento, Agravo Regimental e o 
princípio da fungibilidade" e que, por gentileza e amizade, a mim é dedicado, que o 
agravo regimental ante despacho de inadmissão do recurso extraordinário, ou do recurso 
especial, pelo Presidente do Tribunal Estadual ou Regional Federal, deve ser 
encaminhado para apreciação do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de 
Justiça, conforme o caso.  
Creio, com o devido respeito ao jurista de renome nacional, que nem a mais criativa 
construção pretoriana poderia resultar, no caso, na aplicação do princípio da fungibilidade, 
que repousa na diretriz que admite o aproveitamento da forma errônea quando atingida a 
finalidade ou quando não houver prejuízo (art. 250 e seu parágrafo único, CPC).  
A exposição de motivos do Código de Processo Civil de 1973 dá a entender que, em 
função da sistemática recursal nele introduzida, eliminando as incertezas do diploma de 
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1939, não seria necessária a repetição de norma semelhante à do art. 810 da lei 
revogada, que previa a troca de um recurso por outro desde que não houvesse erro 
grosseiro. O certo é que o princípio se sobrepõe à regra, por isso que as situações de 
perplexidade quanto ao recurso adequado para a revisão de alguns atos judiciais 
fronteiriços fizeram ressurgir a aplicação da fungibilidade. Mas esta, na expressão de 
Nelson Néri Júnior (Teoria Geral dos Recursos - Princípios Fundamentais, São Paulo, 
1993) deve se apoiar em dados objetivos, daí a sua indicação de dois requisitos para o 
recebimento de um recurso por outro: a dúvida objetiva e a inexistência de erro grosseiro.  
Dúvida objetiva é um termo impreciso, porque a dúvida tem sempre uma conotação 
subjetiva. O que o emérito processualista quer ressaltar, utilizando a terminologia 
tradicionalmente empregada na doutrina e na jurisprudência, é que se deve estar diante 
de uma situação em que exista discrepância de entendimento quanto a caber um ou outro 
recurso ante determinado tipo de ato, como ocorria, por exemplo, com a homologação de 
cálculo do contador. Néri Júnior adverte, então, citando diversos precedentes, para 
necessidade de se revelar discutível a adequação recursal, somente nessa situação de 
dúvida ensejando-se a fungibilidade. 
Quanto ao erro grosseiro, outro termo que jamais se definiu com precisão, o Supremo 
Tribunal Federal, ainda no regime do código anterior, já considerava caracterizado 
quando se cuidasse da interposição de recurso extraordinário, dada a sua disciplina no 
texto constitucional. Mais ainda, toda vez que a lei dispõe expressamente que certo ato é 
passível de determinado recurso, configura erro grosseiro a interposição de outro tipo 
recursal. É isso o que acontece com a decisão presidencial de inadmissão do recurso 
extraordinário ou especial: o CPC, art. 544, afirma textualmente que deve ser atacada 
mediante agravo de instrumento para o Supremo Tribunal Federal ou para o Superior 
Tribunal de Justiça. 
Não constitui mero formalismo a exigência da adequação para o conhecimento do 
recurso. Não fora assim, seria o caos, uma balbúrdia de petições de inconformidade. Para 
usar a imagem chiovendiana, faltaria densidade ao ar, impedindo o vôo do pássaro que 
se queixara do cansaço decorrente da pressão da brisa sobre o bater das asas.  
É verdade que das decisões judiciais dos membros do Tribunal, inclusive o Presidente, 
em regra, cabe agravo regimental, mas isso quanto à competência do próprio Tribunal. 
Ocorre que o agravo de instrumento ante a inadmissibilidade do recurso extraordinário ou 
do recurso especial é dirigido ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de 
Justiça, sendo instruído com as peças apresentadas pelas partes, competindo tão-
somente ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal de Justiça ou do Tribunal 
Regional Federal recebê-lo, ouvir a parte contrária, e encaminhar o conjunto de peças ao 
Tribunal Superior (art. 544, CPC).  
Se o Tribunal conhecer do agravo regimental, mesmo que para ordenar o processamento 
do recurso, estará usurpando competência do STF ou do STJ, é o que decidiu o Supremo 
Tribunal Federal em hipótese na qual o plenário ordenara o trancamento de recurso tido 
como intempestivo (RTJ 148/23). No Superior Tribunal de Justiça, esse também o 
entendimento, expresso, entre outros, em acórdão da 2ª Seção, da lavra do Ministro 
Waldemar Zveiter, com a seguinte ementa:  
"Inadmitido o recurso especial, cabe agravo de instrumento para o STJ, cujo seguimento, 
uma vez interposto, não poderá ser negado, ainda que a causa da inadmissão do recurso 
especial tenha sido a sua intempestividade" (RSTJ 50/98). Nesse caso, assinala nota de 
Theotonio Negrão (27ª ed., p. 422), cabe reclamação para fazer subir o agravo ao STJ.  
Até mesmo se o Presidente se omitisse em realizar o ato inicial de controle, não caberia 
agravo regimental. A esse respeito, decidiu o STF:  
"Se a Presidência do Tribunal a quo não se manifestou pela admissão, ou não, do recurso 
extraordinário, essa omissão é atacável por meio de agravo de instrumento a ser julgado 
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pelo STF, e não por agravo regimental ao Tribunal a que pertence o Presidente" (Pleno, 
Ag 135.938-2-DF, apud Negrão, ob. cit.).  
Por falta de competência constitucional, o Tribunal ordinário não poderá controlar a 
atividade do Presidente ou do Vice no processamento do recurso extraordinário ou do 
recurso especial, cuja jurisdição, no particular, se esgota no admitir ou não o recurso e a 
receber, ouvir a parte contrária e encaminhar o agravo de instrumento. Somente o 
Tribunal Superior poderá rever tais atos , porque se inserem no âmbito da sua 
competência hierárquica, de natureza absoluta, inderrogável.  
Mas, ainda que competência tivesse o plenário para rever o ato do Presidente que 
inadmite recurso extraordinário ou recurso especial, ou simplesmente para mandar 
processar o agravo regimental erroneamente interposto como se agravo de instrumento 
fora, faltariam os elementos indispensáveis a esse último recurso.  
No agravo regimental, a parte se dirige ao próprio juiz prolator da decisão e pede a 
reforma do ato ou que seja o mesmo submetido ao órgão colegiado, para provimento 
substitutivo. Já no agravo de instrumento ante a inadmissão do recurso extraordinário ou 
do recurso especial, a parte se dirige ao STF ou ao STJ, por intermédio do Presidente ou 
do Vice do Tribunal ordinário, postulando a subida do recurso e desde já o instruindo com 
as peças necessárias (§ 1º do art. 544). São tão diferentes as formas recursais que não 
há conversibilidade.  
Aceitar o argumento de que a manifestação de inconformidade deve ser encaminhada ao 
órgão que seria competente para apreciar o recurso adequado equivale a fazer muito 
barulho para nada, porque no Tribunal Superior o recurso não poderia ser conhecido, por 
falta das peças indispensáveis.  
E será que o Tribunal, conhecendo do agravo regimental, poderá permitir ao agravante 
que promova a adaptação da petição recursal aos requisitos do art. 544 e seus 
parágrafos? Claro que não, porque isso desigualaria intensamente as partes, violando o 
juiz o dever de tratamento igual dos contendores (art. 125, I), e, também, porque 
implicaria em desconhecer a preclusão consumativa. A fungibilidade não significa a 
abertura da possibilidade de interposição de um novo recurso, mas o conhecimento do 
recurso, com o seu conteúdo, apesar da forma errônea. Ora, se o conteúdo do agravo 
regimental não pode suprir os requisitos do agravo de instrumento, revela-se a inocuidade 
da recepção de um recurso por outro. Tem-se uma invenção inútil de hipótese de 
fungibilidade.  
Nem se diga que haveria dúvida razoável sobre se esgotada a instância, para efeito de 
examinar-se o cabimento do recurso extraordinário ou especial. Tal pressuposto indicado 
no permissivo constitucional refere-se ao acórdão recorrido, jamais ao despacho 
presidencial de controle da admissibilidade do apelo extremo.  
Estas as breves reflexões sobre o tema suscitado com a costumeira inteligência e o 
descortino do mestre de todos nós, Hugo de Brito Machado, a quem dedico este 
modestíssimo trabalho.  
 

JURISPRUDÊNCIA 

AÇÃO RESCISÓRIA N. 221-AL  
Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Autor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DNER  
Réus: HÉLIO OLIVEIRA E OUTROS 
Advogados: DRS. RONALDO MARQUES DOS SANTOS E OUTROS (AUTOR) E GEORGE 
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SARMENTO LINS (RÉUS) 
 

EMENTA: 
Processual Civil e Administrativo. Ação rescisória. Servidores públicos celetistas antes do 
Regime Jurídico Único. Advento da Lei 8.112/90. Contagem, para todos os efeitos legais, 
do tempo de serviço público federal. Inteligência do art. 100 da mencionada lei. Direito 
adquirido. Impossibilidade de retroagir os efeitos da Lei 8.162/91, que restringiu direitos 
do servidor quanto aos efeitos da contagem do referido tempo. Inexistência de violação a 
literal disposição de lei. Precedentes desta Corte. Ação rescisória improcedente. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
julgar improcedente a ação rescisória, 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 fevereiro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: Trata-se de ação rescisória proposta pelo 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, objetivando desconstituir 
acórdão da eg. 2ª Turma deste Tribunal, lavrado nos autos da AC nº 18.944-AL, cuja 
ementa é de seguinte teor: 
"EMENTA: Administrativo. Servidor público. Ex-celetista. Lei nº 8.112/90. Art. 100. Direito 
adquirido. 
- Com a extinção do Regime Celetista pela Lei 8.112/90, que inaugurou o Regime Jurídico 
Único para todos os servidores públicos federais civis da União, a contagem do tempo de 
serviço daquele período anterior à mencionada lei conta-se para todos os efeitos. 
- A lei nova entrará em vigor e terá efeito imediato, ressalvado o ato jurídico perfeito, o 
direito adquirido e a coisa julgada. 
- Apelação provida". 
Alega o autor que o decisum rescindendo malferiu os artigos 244 da Lei 8.112/90 e 7º, 
incisos I, II e III, da Lei nº 8.162/91. 
Aduz, ainda, que o acórdão ora vergastado ignorou a vigência da Medida Provisória nº 
286/90, que antecedeu a própria lei anteriormente mencionada. 
Desta forma, entende o autor que a Lei nº 8.162/91, publicada em 09.01.91, já tinha 
eficácia desde 18.12.90, quando foi editada a referida medida provisória, não podendo se 
falar, portanto, em direito adquirido dos réus, posto que o disposto no art. 252 da Lei nº 
8.112/90 não se concretizou. 
Devidamente citados, os réus, à exceção de Luiz Clark Soares Maia e Laércio Araújo 
Silva, apresentaram contestação às fls. 105 a 126. 
O Ministério Público Federal ofertou parecer às fls. 333 a 342, opinando pela procedência 
desta ação. 
Cuidando-se de ação em que se discute unicamente questão de direito, impõe-se o 
julgamento antecipado da lide, consoante o disposto no artigo 330, inciso I, primeira parte, 
do Código de Processo Civil. 
Desnecessária a revisão, pedi dia para julgamento. 
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É o relatório 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): Discute-se na presente ação matéria já 
apreciada por este Plenário em sede de ação rescisória.  
Pretende o autor desconstituir acórdão da eg. 2ª Turma, onde se reconheceu aos ora réus 
o direito à contagem, para todos os efeitos, do tempo de serviço público federal por eles 
prestado sob o Regime Celetista, de acordo com o preconizado pelo art. 100 da Lei 
8.112/90.  
Alega violação ao artigo 7º, incisos I, II e III da Lei 1.862/91, que estabelece limites a essa 
contagem de tempo de serviço público. 
Acompanhando os precedentes desta Corte, tenho que improcede o pedido do autor. 
Com efeito, não constato, no acórdão vergastado, qualquer violação ao texto legal 
invocado pelo autor. 
A Lei nº 1.862/91, que fixou limites ao art. 100 da Lei nº 8.112/90, ao ser editada em 
08.01.91, não poderia retroagir para retirar dos ex-servidores celetistas direito que já 
tinham adquirido com a vigência do Regime Jurídico Único, a partir de 11 de dezembro de 
1990. 
Entendo que a Lei 1.861/91, em seu art. 7º e incisos, ao suprimir um direito já concedido 
ao servidor, afrontou o princípio constitucional do direito adquirido, como também maculou 
o princípio da irredutibilidade de vencimentos, desde que retirou do servidor vantagem 
patrimonial de natureza salarial. 
Transcrevo, para ilustrar este meu voto, ementas de acórdãos lavrados em outros 
julgamentos, em tudo semelhantes ao presente. 
"Processual civil e Administrativo. Ação rescisória. Sentença que reconheceu o direito de 
contagem de tempo de serviço celetista para fins de anuênio. Inaplicabilidade da Lei 
8.162, art. 7º. Inexistência de violação a dispositivo de lei. Precedentes (AR 737-RN, Rel. 
Juiz Lázaro Guimarães)".  
(AR nº 612-RN, Rel. Juiz Araken Mariz, julg. em 05.03.97, unânime). 
"Administrativo e Processual Civil. Ação rescisória. Ex-servidores celetistas. Mudança 
para o Regime Jurídico Único. Percepção de anuênios. Direito adquirido. Inexistência de 
decisão violadora de dispositivo legal. 
1. Há de ser computado como tempo de serviço público, para todos os fins e efeitos 
legais, o prestado pelos ex-servidores celetistas à Administração Pública. 
2. Direito adquirido à contagem do tempo de serviço prestado na condição de celetista, 
para fins de percepção dos anuênios. Inteligência do art. 100 da Lei nº 8.112/90. 
Impossibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 1.862, de 1991, à espécie. 
3. Não ocorre violação a dispositivo legal quando a decisão determina que se aplique lei 
vigente ao tempo dos fatos e, assim fazendo, prestigia direitos adquiridos. 
4. Decisão rescindenda que não destoa do senso jurídico comum, e não se configura 
como teratológica. Impossibilidade de ampliação das hipóteses descritas no art. 585 do 
Código de Processo Civil - CPC, para nele se fazer albergar, como causa de rescisão dos 
julgados, a divergência pretoriana. 
5. Improcedência da ação rescisória". 
(AR nº 994-RN, Rel. Juiz Geraldo Apoliano, julg. em 27.11.96, unânime). 
Com estas considerações, por não se verificar a hipótese prevista no art. 485, V, do CPC, 
julgo improcedente a presente ação. 
Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos réus, 
no percentual de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 20, § 4º, do Código de 
Processo Civil. 
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É como voto. 
 

AÇÃO RESCISÓRIA N. 794-AL 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Autor: ANTONIO MARCOLINO DOS SANTOS 
Réu: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. MARLY LYRA PINHEIRO (AUTOR) E PAULO ROBERTO DE LIMA (RÉU) 
 

EMENTA 
Processual Civil. Ação Rescisória. Cumulação implícita dos dois juízos: rescindente e 
rescisório. Violação a expressa disposição legal. 
A cumulação objetiva do pedido rescindens (de rescisão) e do rescisorium (de novo 
julgamento da causa) pode ser implícita para evitar que a lide principal permaneça. Ao 
rescindir a sentença por defeito formal do julgamento extra petita do Segundo Grau, deve 
o Tribunal rejulgar a causa.  
Constitui violação a expressa disposição legal o julgamento extra petita realizado no 
Segundo Grau, substitutivo da primitiva sentença: lide referente à correção dos salários 
de contribuição e à Súmula 260 do ex-TFR; decisão como se fosse causa sobre a auto-
aplicabilidade do art. 202 da CF. 
Rescisão e rejulgamento procedentes. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, julgar 
procedente o pedido, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o 
presente julgamento. 
Recife, 3 de dezembro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 

RELATÓRIO  
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Antonio Marcolino dos Santos ajuizou ação 
rescisória contra o INSS para desconstituir sentença proferida pela 4ª Vara Federal da 
Seção Judiciária de Alagoas, transitada em julgado, com fundamento no artigo 485, V, do 
CPC (violação a expressa disposição de lei). 
O pedido inicial formulado na ação em que proferida a sentença rescidenda destinara-se 
a compelir o INSS ao reajuste de benefício previdenciário com base na Súmula 260 do 
ex-TFR e ao recálculo da RMI nos termos da legislação vigente à época da 
aposentadoria. Julgado procedente no Primeiro Grau de jurisdição fora modificado, 
entretanto, por acórdão da eg. 2ª Turma deste Tribunal que, ao decidir a apelação, fê-lo 
como questão referente ao disposto no art. 202 da Constituição Federal, inaplicável a 
benefício anterior a sua vigência. 
Ao proceder assim, continua o autor, o Tribunal proferira julgamento extra petita, 
infringindo os artigos 128 e 460 do CPC, ensejando a rescisão do acórdão, devendo, 
também, ser feita a correção de erro material constante do relatório da sentença quanto à 
data de concessão do benefício. 
O INSS, em preliminar de contestação, argüiu a inépcia da inicial, por ser omissa quanto 
ao pedido de novo julgamento da causa. No mérito, reconhece o equívoco do julgamento 
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rescindendo, motivado pelos termos da apelação que interpusera.  
Em réplica à contestação, bem assim nas razões finais, manifestou-se o autor pela 
necessidade de, uma vez rescindida a sentença, outra vir a ser prolatada pelo Juiz de 
Primeira Instância, nos termos da primitiva propositura. 
O Ministério Público Federal opinou pela extinção do processo sem exame do mérito, por 
não ser possível a rescisão parcial da sentença e do acórdão, pois, como ensina Pontes 
de Miranda: "Não há uma ação rescisória de uma sentença e dos acórdãos que a 
confirmaram, ou que a reformaram. O que é rescindível é a única sentença, ou, se houve 
recurso, o último acórdão que conheceu da matéria cujo reexame se pede". 
Submetido o processo a revisão - fls. 93. 
É o relatório.  
 

VOTO-PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Em tema de rescisória, com todo respeito 
às divergências, acompanho o entendimento de que, no momento em que ocorre o 
trânsito em julgado do acórdão modificador ou reformador, a sentença é substituída pelo 
novo julgamento e, por isso, rescindindo-se a sentença, sem dúvida, desfaz-se também o 
acórdão.  
O Código demonstra essa integração quando trata dos títulos executivos judiciais. 
Menciona como tal a sentença condenatória proferida no processo civil sem qualquer 
referência aos acórdãos acaso proferidos. Há quem prefira adotar a técnica de postular a 
rescisão do acórdão e/ou da sentença, como se não houvesse integração de uma pelo 
outro. 
No caso, apesar da imprecisão inicial, restou aclarada a postulação de rescisão da 
sentença, modificada pelo julgamento da apelação, inclusive com a prolação de novo 
julgamento do pedido da ação originária. 
O Código de Processo Civil, no artigo 488-I, preceitua que o autor da rescisória deve 
"cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento da causa". Para o 
mestre Humberto Theodoro Júnior é obrigatória a cumulação: 
"Muito se discutiu, no regime do código anterior, sobre a possibilidade de acumulação do 
judicium rescindens com o judicium rescissorium. O novo estatuto pôs fim à controvérsia, 
criando não apenas a faculdade, mas instituindo a obrigatoriedade de acumular o autor, 
em sua petição inicial, as duas pretensões" (Curso de Direito Processual Civil, Forense, 
vol. I, 19ª ed., p. 649). 
Esse rigor doutrinário vem sendo abrandado pela jurisprudência nas hipóteses em que, 
julgada procedente a rescisória, é restabelecida a lide primitiva integralmente. Admite-se, 
então, o juízo rescisório implícito, como anota Theotonio Negrão ao art. 488 do CPC, na 
26ª edição, p. 375: 
"Art. 488: 2. O pedido de cumulação dos dois juízos, rescindens (de rescisão de sentença) 
e rescissorium (de novo julgamento da causa), é implícito. Decorre da lei (devendo o 
autor) e da própria natureza das coisas porque, se foi rescindida uma decisão, outra deve 
substituí-la, para que não se omita a prestação jurisdicional (RT 646/136, RTJESP 
110/396, 117/361, 119/395). 
Desnecessário, portanto, ser formulado pedido expresso, na inicial, de que, sendo 
acolhida a rescisória e "se for o caso", o tribunal julgue de novo a causa (RT 630/187, à p. 
188). Quando muito, no silêncio do autor, seria o caso de proceder-se na forma do art. 
284. Há, porém, decisões considerando a inicial inepta (RP 6/301, em. 16) ou julgando 
extinto o processo (RT 498/132 e JTA 43/99, maioria) à falta daquele pedido". 
E, também, do STJ: 
"Assim: 'O pedido de cumulação dos dois juízos, o juízo rescindens e o juízo rescissorium, 
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pode, em princípio, ser considerado implícito. E será até impertinente se o fundamento do 
pedido de rescisão era a própria nulidade do acórdão rescindendo, por ultra petita, 
devendo, assim, operar-se no colegiado de Segundo Grau um novo julgamento da 
apelação, nos limites do postulado na petição recursal' (REsp 1.544-RJ, Rel. p. o ac. Min. 
Athos Carneiro, j. 02.10.90, deram provimento, maioria, DJU 29.04.91, p. 5.271, 1ª col., 
em.)". 
Admissível o pedido rescisório implícito, no caso, a meu sentir, deve o Tribunal proferir 
novo julgamento se procedente o pedido rescindente, mesmo porque o autor veio a 
reafirmar esse propósito, ainda que tardiamente, após a contestação ou, diferentemente 
do que entendo, rescindir o acórdão e determinar o julgamento da apelação pelo órgão 
fracionário competente. 
Com estes fundamentos, entendo, também, ser cabível a ação, pelo que rejeito as 
preliminares de inépcia da inicial e de não cabimento da ação. 
É o meu voto, em preliminar. 
 

VOTO-MÉRITO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A petição inicial da ação ordinária, com o 
seu aditamento, refere-se à necessidade de recálculo da RMI do benefício do autor, ao 
postular o reajuste do benefício previdenciário pelos critérios da Súmula 260 do ex-TFR, 
por discordância com os cálculos elaborados pelo INSS. 
A sentença, embora registrando erro material quanto à época de concessão do benefício 
(ocorrera antes e não depois da Constituição de 1988), julgara procedente o pedido. 
O ven. acórdão da eg. 2ª Turma deste Tribunal, ao julgar a apelação fundamentada na 
correção do valor do benefício e na não aplicabilidade ao caso da norma inserida no art. 
201 de CF, decidiu a causa como se tratasse de questão em que era discutida a auto-
aplicabilidade do art. 202 da CF. Mas, como era benefício concedido em 1987, dera 
provimento ao recurso. Como se observa, decidiu matéria inteiramente divorciada da que 
fora posta em juízo, com afronta aberta aos artigos 128 e 460 da lei processual. A 
violação à lei processual da qual resulta nulidade do próprio julgamento enseja o 
cabimento de rescisória. 
A Professora Teresa Arruda Alvim Pinto, em sua pequena grande obra Nulidades da 
Sentença, com profundidade científica, sustenta a rescindibilidade da sentença extra 
petita, afirmando: 
"Talvez o inciso que interesse mais de perto ao estudo das nulidades processuais seja 
exatamente o V. Isto porque, pelo fato de o art. 485 não ter incluído em seus incisos de 
forma expressa os outros pressupostos de validade, além do impedimento e da 
incompetência absoluta, e um segundo pressuposto processual negativo, a litispendência, 
além da coisa julgada, que consta expressamente da lei, pensamos que as hipóteses 
ligadas a estes fenômenos processuais deverão ser tidas como abrangidas pelo art. 485, 
V, como exceção da hipótese da litispendência que se constitui em caso especialíssimo. 
Se a um processo se tiver dado prosseguimento inexistindo um (ou mais) pressuposto(s) 
processual(is) se estará infringindo o art. 267, IV, que estabelece dever o juiz extinguir o 
processo, nestes casos, sem julgamento de mérito. O mesmo se pode dizer para o caso 
de existir um pressuposto processual negativo (267, V), com as observações já feitas 
anteriormente no que concerne à perempção. 
(...) 
Também serão abrangidas pelo inciso V as hipóteses de nulidades de ordem formal, 
expressamente previstas em lei, mesmo que a respeito delas tenha havido preclusão 
durante o curso do processo em que ocorreram. 
A preclusão, em relação às nulidades absolutas durante o processo, só ocorre para a 
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parte no momento em que a matéria é objeto de decisão de que se recorre. Ainda assim, 
haverá possibilidade de se propor ação rescisória com fundamento nesta nulidade, da 
mesma forma que poderá propor, como já se observou, ação rescisória com base em que 
a sentença rescindenda teria sido proferida pelo juiz impedido, ainda que se tenha 
entrado com exceção e mesmo que essa não tenha sido acolhida em Segundo Grau. 
Hoje a doutrina é unânime em admitir que esta infração de lei pode ser à lei processual e 
à lei material. Estarão, assim, abrangidas por este dispositivo as sentenças infra, extra e 
ultra petita, com as ressalvas já feitas". 
A jurisprudência, a exemplo do ven. acórdão proferido pelo STJ na AR nº 107.89-SP, 
inclina-se por admitir correção de julgamento extra petita por meio de ação rescisória:  
"Ação Rescisória. Decisão extra petita, caracterização. Ocorrência de ofensa aos arts. 
128 e 460 do CPC. 
I - Afronta literal disposição a sentença que decide ação revisional como se tratasse de 
ação de reajuste de benefício (CPC, arts. 128 e 460, c/c o artigo 485, V). II - Ação 
rescisória procedente".  
(AR nº 265/90-SP, STJ, Turma S1, Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJ 16.03.93). 
"Processual Civil. Ação Rescisória. Acórdão que, desbordando dos limites da apelação 
(tantum devolutum, quantum appelatum), reformou parcialmente a sentença, para excluir 
de seus efeitos as parcelas do benefício previdenciário anteriores à citação.  
Hipótese em que se configura violação a literal disposição de lei (art. 485, V, do CPC), 
autorizando a pretendida rescisão". (Rel. Min. Ilmar Galvão). 
Com esses fundamentos, julgo procedente o pedido de rescisão da sentença, e em face 
do juízo rescisório passo a fazer o novo julgamento da causa.  
Examino, inicialmente, o recálculo da renda mensal inicial, para posterior aplicação, aos 
reajustamentos, da orientação sumular nº 260 do extinto TFR. 
O laudo técnico apresentado pelo perito do juízo concluiu que a renda mensal inicial de 
Cz$ 22.721,25 (fls. 16), obtida pelo INSS, não condizia com a realidade, tendo, pelos seus 
cálculos, encontrado o valor de Cz$ 32.850,00. 
O benefício de aposentadoria especial do autor foi concedido na vigência do Decreto nº 
89.312/84, e não do Decreto nº 83.080/79, utilizado pelo Sr. Perito. 
O Decreto nº 89.312/84 dispunha: 
"Art. 35. A aposentadoria especial é devida ao segurado que, contando no mínimo 60 
(sessenta) contribuições mensais, trabalhou durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e 
cinco) anos pelo menos, conforme a atividade profissional, em serviço para esse efeito 
considerado perigoso, insalubre ou penoso em decreto do Poder Executivo. 
§ 1º. Aposentadoria especial consiste numa renda mensal calculada na forma do § 1º do 
artigo 30, observado o disposto no § 1º do artigo 23, e sua data de início é fixada de 
acordo com o § 1º do artigo 32". 
"Art. 30 - § 1º. A aposentadoria por invalidez, observado o disposto no artigo 23, consiste 
numa renda mensal correspondente a 70% (setenta por cento) do salário-de-benefício 
mais 1% (um por cento) desse salário por ano completo de atividade abrangida pela 
previdência social urbana ou de contribuição recolhida nos termos do artigo 9º, até o 
máximo de 30% (trinta por cento)". 
"Art. 21. O benefício de prestação continuada, inclusive o regido por normas especiais, 
tem seu valor calculado com base no salário-de-benefício, assim entendido: 
(...) 
II - para as demais espécies de aposentadoria e para o abono de permanência em 
serviço, 1/36 (um trinta e seis avos) da soma dos salários-de-contribuição dos meses 
imediatamente anteriores ao do afastamento da atividade ou da entrada do requerimento, 
até o máximo de 36 (trinta e seis), apurados em período não superior a 48 (quarenta e 
oito) meses. 
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§ 1º. Nos casos do item II, os salários-de-contribuição anteriores aos 12 (doze) últimos 
meses são previamente corrigidos de acordo com índices estabelecidos pelo MPAS". 
Quanto à forma de reajustamento do benefício do autor, muito se tem discutido acerca do 
método de reajuste dos benefícios previdenciários. A controvérsia ensejou, inclusive, a 
edição da Súmula 260 do então Tribunal Federal de Recursos, na vigência da 
Constituição anterior, com a redação seguinte: 
"No primeiro reajuste do benefício previdenciário, deve-se aplicar o índice integral do 
aumento verificado, independentemente do mês da concessão, considerando, nos 
reajustes subseqüentes, o salário mínimo então atualizado". 
A legislação então vigente elegeu o salário mínimo, inicialmente, apenas como marco 
temporal da atualização. Portanto, "salário mínimo" e "política salarial" são expressões 
distintas. 
O que determina a Súmula 260, no meu entendimento, é apenas que o salário mínimo, 
para efeito de enquadramento nas faixas salariais, seja o atualizado. 
Não discrepa do entendimento dos Tribunais Regionais Federais, conforme os seguintes 
acórdãos: - AC 307440-SP, dec. unân. da 2ª Turma, TRF 3ª Região, Rel. Juiz Aricê 
Amaral, in DOE 20.05.91; - AC 419505-RS, dec. unân. da 3ª Turma, TRF 3ª Região, Rel. 
Juiz Volkmer de Castilho, in DJ 29.11.89; - AC 16994-0, dec. unân., TRF 3ª Região, Rel. 
Juíza Orlanda Ferreira, in DJ 14.05.90. 
Não existem nos autos quaisquer provas da correta aplicação dos índices de 
reajustamento do benefício do autor. Ausentes tais provas, deve ser reajustado 
corretamente seguindo orientação da Súmula 260/TFR, com observância do termo final 
de sua aplicação em março de 1989, em face de, a partir de abril/89, ter passado a 
vigorar a revisão do art. 58 do ADCT. 
Em conclusão, rescindo a sentença e julgo procedentes os pedidos do autor para fixar o 
valor da RMI de sua aposentadoria no valor de Cz$ 32.850,00, e determinar a revisão dos 
reajustamentos sobre eles incidentes, para aplicação da determinação contida na Súmula 
nº 260 do ex-TFR, até março de 1989.  
Sobre as diferenças apuradas deverão incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir do 
início do débito, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da 
condenação, na forma do artigo 20, § 4º, do CPC, por conta do longo trabalho expendido 
no acompanhamento das duas ações. 
No tocante à fixação dos índices de correção monetária incidentes sobre o valor da 
condenação, tem-se que, quando da execução da sentença, as parcelas não prescritas, 
vencidas "após a vigência da Lei nº 6.899/81, devem ser corrigidas monetariamente na 
forma prevista neste diploma legal (Súmula 148/STJ), desde a data em que eram devidas, 
embora anterior ao ajuizamento da ação (STJ, 5ª T, REsp nº 96.624 - PE, j. 20.08.96, p. 
RSTJ nº 87, ano 8, nov. 96, p. 357/358). 
Com a edição da Lei nº 8.213/91, deverá ser calculada pela variação do INPC até 
dezembro/92; a partir daí, por força do estabelecido na Lei nº 8.542/92, pelo IRSM até 
fevereiro de 1994; entre março/94 e junho/94, pela variação da URV; a partir de julho/94, 
pelo IPC-r, por força da MP nº 542/94, sucessivamente reeditada. 
Restitua-se o depósito prévio realizado pelo autor. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 9.579-SE 
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA 
Agravada: USINA SANTA CLARA LTDA 
Advogados: DRS. SÍLVIA MARIA ALMEIDA SANTOS E OUTROS (AGRTE.) E JOSÉ FRANCISCO 
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DA ROCHA (AGRDAS.) 
 

EMENTA 
Processual Civil e Administrativo. Desapropriação por interesse social. Ação de revisão 
cadastral. 
É de manter-se decisão que deixa de imitir desapropriante na posse de imóvel 
desapropriado face a existência de ação anterior de revisão cadastral e exclusão de 
desapropriação. 
- In casu, a despeito de determinar a LC 76/93 alterada pela LC 88/96 que " o juiz ao 
despachar a petição inicial, de plano ou no prazo de 48 horas, mandará imitir o autor na 
posse do imóvel", bem como da assertiva de só ser questionável em feito desapropriatório 
o preço oferecido ou irregularidades processuais, é de bom alvitre o cumprimento dos 
preceitos constitucionais. 
- Ao caso, aplica-se o princípio de que ninguém será privado de sua propriedade sem o 
devido processo legal, garantidor da ampla defesa. 
- Agravo improvido. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado.  
Recife, 06 de novembro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: O agravante volta-se contra decisão proferida pelo 
MM. Juiz a quo que, em ação de desapropriação por interesse social deixou de imitir o 
INCRA na posse do imóvel expropriado, sob a alegação de existência de ação de revisão 
cadastral ajuizada anteriormente pela ora expropriada. 
Argumenta que tendo em vista possuir a desapropriação natureza pública, não poderia 
ser preterida para dar lugar a uma ação de natureza privada como é o caso da ação 
revisional acima aludida. 
Além do mais, o despacho contraria o art. 18 da Lei Complementar 76/93, no sentido de 
que "as ações concernentes à desapropriação de imóvel rural, por interesse social para 
fins de reforma agrária, têm caráter preferencial e prejudicial em relação a outras ações 
referentes ao imóvel expropriando". 
Não concorda o agravante com a conotação dada na decisão agravada ao caráter 
preferencial e prejudicial da ação de desapropriação. Aquela interpretação acarretou uma 
inversão do procedimento processual especial. Entende o agravante que com a nova 
sistemática prevista na Lei Complementar 76/93, alterada pela 88/96, a ação 
desapropriatória se sobreporá à revisional, que, por sua vez, restará prejudicada se não 
houver acordo nos autos da ação expropriatória. 
Não foram solicitadas informações. 
Manifestou-se a agravada, fls. 68/71, pedindo a manutenção da decisão. 
É o relatório. 
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VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Recebendo petição inicial em que o INCRA 
promove ação de desapropriação por interesse social do imóvel rural denominado "Santa 
Clara", localizado no município de Capela, estado de Sergipe, o MM. Juiz Federal, Dr. 
Vladimir Souza Carvalho, proferiu o seguinte despacho: "Admito o depósito efetuado, f. 
90. Citar o desapropriado para contestar, querendo. Expedir mandado ordenando 
averbação do ajuizamento da ação no registro do imóvel desapropriando, a ser entregue, 
via recibo nos autos, ao desapropriante, para diligenciar seu cumprimento. 
Deixo de imitir o desapropriante na posse do imóvel desapropriando face a existência de 
ação anterior, f. 94/98, visando a revisão cadastral e sua exclusão de desapropriação, já 
sanado, f. 107. 
A desapropriação depende do decisório a ser proferido naquela ação. A imissão na posse 
do desapropriante iria alterar o estado de coisas do imóvel, prejudicando a demanda 
referida. 
Por outro lado, o caráter preferencial, mencionado no art. 18, da lei complementar 76, de 
06.07.93, significa que o feito desapropriatório é de logo despachado, não entrando na 
fila. 
Já o caráter prejudicial em relação a outras ações referentes ao imóvel desapropriando 
deve merecer a interpretação devida na definição da sua área de atuação. O caráter 
prejudicial não é absoluto. Se fosse, significaria dizer que o proprietário do imóvel 
desapropriando não poderia recorrer ao Judiciário para demonstrar ser a sua terra 
produtiva. Ou seja, negaria a própria Constituição Federal.  
O caráter prejudicial tem alcance relativo, ao abarcar ações outras que não tenham por 
escopo o caráter produtivo ou improdutivo do imóvel desapropriando. 
Exemplos: a) a execução na qual tenha sido penhorado o imóvel desapropriando; 
b) o litígio entre particulares tendo por objeto o imóvel desapropriando, sejam herdeiros, 
sejam condôminos, sejam lindeiros; 
c) a usucapião tem por objeto o imóvel desapropriando. Todas essas ações ficam 
prejudicadas, para que a desapropriação possa tramitar preferencialmente. Este o sentido 
do vocábulo prejudicial, inserto no art. 18 da Lei Complementar 76. 
Indefiro o pedido contido na alínea e, fls. 08. A providência solicitada é de alçada do 
desapropriante. 
Com relação ao pedido encastelado na alínea f, fls. 08, esclareça o desapropriante. 
Indefiro o pedido da alínea g, fls. 08. Não é função do julgador sair à procura de possíveis 
penhoras. Os interessados é que devem vir aos autos para as habilitações devidas". 
Invocando os termos da Lei Complementar nº 88/96, pediu o INCRA a reforma desse 
despacho, argumentando que a nova sistemática se sobrepõe à ação revisional, que 
ficará 
prejudicada, tendo em vista que, não havendo acordo, será 
realizada perícia judicial, nos termos da Lei Complementar 76/93. 
Os dispositivos legais invocados assim preconizam: 
" Art. 6º. O Juiz, ao despachar a inicial, de plano, ou no prazo máximo de 48 horas: 
I - mandará imitir o autor na posse do imóvel; 
II - determinará a citação do expropriado para contestar o pedido e indicar assistente 
técnico, se quiser;............................... 
§ 3º No caso da ação poderá o Juiz designar, com o objetivo de fixar a prévia e justa 
indenização, audiência de conciliação, que será realizada nos dez primeiros dias a contar 
da citação, e na qual deverão estar presentes o autor, o réu e o Ministério Público. As 
partes ou os seus representantes legais serão intimados via postal. 
§ 4º Aberta a audiência, o Juiz ouvirá as partes e o Ministério Público, propondo a 
conciliação. 
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§ 5º Se houver acordo, lavrar-se-á o respectivo termo, que será assinado pelas partes e 
pelo Ministério Público ou seus representantes legais. 
§ 6º Integralizado o valor acordado, nos dez dias úteis subseqüentes ao pactuado, o Juiz 
expedirá mandado ao registro imobiliário, determinando a matrícula do bem expropriado 
em nome do expropriante. 
§ 7º A audiência de conciliação não suspende o curso da ação. Art. 10. Havendo acordo 
sobre o preço, este será homologado por sentença. 
Parágrafo único. Não havendo acordo, o valor que vier a ser acrescido ao depósito inicial 
por força de laudo pericial acolhido pelo Juiz será depositado em espécie para as 
benfeitorias, juntado aos autos o comprovante de lançamento de Títulos da Dívida Agrária 
para terra nua, como integralização dos valores ofertados. 
Art. 17. Efetuado ou não o levantamento, ainda que parcial, da indenização ou do 
depósito judicial, será expedido em favor do expropriante, no prazo de quarenta e oito 
horas, mandado translativo do domínio para o Cartório do Registro de Imóveis 
competente, sob a forma e para os efeitos da Lei de Registros Públicos. 
Parágrafo único. O registro da propriedade nos cartórios competentes far-se-á no prazo 
improrrogável de três dias, contado da data da apresentação do mandado". 
Sobre a espécie assim se manifestou a ilustre Procuradora Regional da República, Dra. 
Regina Coeli Campos de Meneses: "Observo que em referência ao imóvel objeto da ação 
de desapropriação (proc. 96.4249-7), no qual foi proferido o despacho ora agravado, 
existem as seguintes lides:  
1) Ação ordinária de revisão cadastral e de exclusão de desapropriação, movida contra o 
INCRA, processo nº 95.5396-9, com Agravo de Instrumento nº 9708-SE;  
2) Ação de desapropriação por interesse social, proc. nº 96.4249-7, com agravo 9579-SE, 
ora apreciado.  
Argumenta a agravante, face ao caráter público do segundo feito, ter ele preferência 
sobre o primeiro. Realmente não se pode negar a natureza jurídica dos litígios e que a LC 
76/93 alterada pela Lei Complementar 88/96, em alguns de seus dispositivos, entre eles o 
art. 6º e incisos, que passou a ter nova redação, verbis: 
'Art. 6º. O juiz, ao despachar a petição inicial, de plano ou no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas: 
I - mandará imitir o autor na posse do imóvel; 
II - determinará a citação do expropriando para contestar o pedido e indicar assistente 
técnico, se quiser'. 
Contudo em feito expropriatório só se pode questionar o preço oferecido, ou 
irregularidades processuais, e que a perícia nele procedida será com fim exclusivo de 
apurar o valor mais justo.  
Não olvidar os preceitos constitucionais. A Constituição Federal de 1988 determina que 
ninguém será privado de sua propriedade sem o devido processo legal, garantidor da 
ampla defesa.  
Não se podendo discutir na ação de desapropriação a revisão do cadastro do imóvel (cujo 
deferimento tornará a desapropriação interposta pelo INCRA improcedente), é de se 
reconhecer que a aplicabilidade, sem a devida cautela, do inciso I do art. 6º da LC 88/96, 
poderá incorrer em ofensa a princípios constitucionais. Não esquecendo que a imissão 
liminar na posse do imóvel expropriado, in casu, criaria situação irreversível. 
O STF julgando o MS nº 950.022.164/SP, assim se pronunciou sobre o devido processo 
legal em desapropriação: 
'STF  
Tribunal Pleno.  
MS nº 95.0022164/SP. 
Relator: Min. Celso Mello. 
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EMENTAR: Reforma agrária. Desapropriação. Sanção (CF, art. 184). 
Possibilidade(...........................................................................) 
O postulado constitucional do due process law, em sua destinação jurídica, também está 
vocacionado a proteção da propriedade. Ninguém será privado de seus bens sem o 
devido processo legal (CF - Art. 5º, LIV). A União Federal - mesmo tratando-se de 
execução e implementação do programa de reforma agrária - não está dispensada da 
obrigação de respeitar, no desempenho de sua atividade de expropriação, por interesse 
social, os princípios constitucionais que, em tema de propriedade protegem as pessoas 
contra a eventual expansão arbitrária do poder estatal. A cláusula de garantia dominial 
que emerge do sistema consagrado pela Constituição da República tem por objetivo 
impedir o injusto sacrifício do direito de propriedade'. 
Isto posto, ante a peculiaridade da situação colocada à apreciação, opino pelo não 
provimento do agravo". 
Acolho tais fundamentos para, negando provimento ao presente agravo, manter a r. 
decisão agravada. 
É como voto.  
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 10.351-AL 
Relator:    O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Agravantes: JOVACY DA COSTA SOBRINHO E OUTROS 
Agravado: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS-IBAMA 
Advogados:  DRS. GEORGE SARMENTO LINS (AGRTES.) E SAMUEL  MARQUES DE LIMA E 
OUTROS (AGRDO.) 
 

EMENTA 
Constitucional. Processual. Agravo. Competência para julgar ação contra autarquia. Art. 
109, 2º, da CF/88. Litisconsórcio. Aplicabilidade apenas aos autores domiciliados no 
Estado onde a ação foi intentada. 
I. A competência para julgar as causas em que for interessada entidade autárquica é do 
Juiz Federal (art. 109, § 2º, inciso I, CF/88). 
II. Tratando-se de causas intentadas contra a União, deverão as mesmas ser aforadas na 
seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou 
fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito 
Federal; 
III. Inadmissível o litisconsórcio dos autores domiciliados fora do Estado onde a ação foi 
intentada.  
III. Agravo improvido. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade de votos, negar 
provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 7 de outubro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
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RELATÓRIO  
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Jovacy da Costa Sobrinho e outros agravam 
de instrumento o despacho da lavra do MM. Juiz Sebastião José Vasques de Moraes, 
Juiz Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária de Alagoas, que, nos autos da Exceção de 
Incompetência 97.1648-0, indeferiu a formação do litisconsórcio, no que tange aos 
autores não domiciliados naquele Estado, por entender tratar-se o caso de competência 
absoluta, conforme prevê o art. 109, § 2º, da CF/88. Insurgiram-se os agravantes contra 
tal decisão, alegando ser apta a Seção de Alagoas para processar e julgar o feito. 
Requerido efeito suspensivo, entendi ausente o fumus boni iuris.  
Formado o agravo e intimado o agravado para os fins do art. 527, III, do CPC, o mesmo 
apresentou sua contra-minuta.   
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Cuida a hipótese de  agravo  de 
instrumento do despacho da lavra do MM. Juiz Sebastião José Vasques de Moraes, Juiz 
Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária de Alagoas, que, nos autos da Exceção de 
Incompetência 97.1648-0, indeferiu a formação do litisconsórcio no que tange aos autores 
não domiciliados naquele Estado, por entender tratar-se o caso de competência absoluta, 
conforme prevê o art. 109, § 2º, da CF/88. Insurgiram-se os agravantes contra tal decisão, 
alegando ser apta a Seção de Alagoas para processar e julgar o feito.  
Cuidando a hipótese de causa intentada contra instituição autárquica — Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA,  o juízo competente 
para julgá-la é a Justiça Federal, conforme prevê o próprio texto constitucional, ao 
estabelecer em seu art. 109, § 2º: 
"Art. 109, § 2º: "As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção 
judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que 
deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal". 
Inobstante o entendimento já expresso pela Suprema Corte, quando do julgamento do 
Recurso Extraordinário nº 94.027-8/RS, entendo que, tratando-se, no caso, de ação 
ordinária aforada na Seção Judiciária de Alagoas, inadmissível o litisconsórcio dos 
autores domiciliados em quaisquer outros Estados, pois se assim o admitisse, estaria 
contrariando o próprio texto constitucional, conforme transcrito acima.  
Desta forma, entendo irreparável o despacho monocrático, motivo pelo qual o mantenho, 
determinando o prosseguimento normal do feito, apenas, no tocante aos litigantes 
domiciliados em Alagoas. 
Por tais razões, nego provimento ao presente agravo. 
É o meu voto.  
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 13.168-PE  
Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Agravante: USINA PETRIBU S/A 
Agravada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. IVO DE LIMA BARBOZA E OUTROS (AGRTE.) 

EMENTA 
Tributário. Agravo de instrumento. Liminar em mandado de segurança. Imposto de 
importação. Decreto nº 1.471/95. Fato gerador. Lei complementar. Motivação. Extinção do 
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crédito tributário. 
1. Não se deve estender a exigência de lei complementar a hipóteses não previstas na 
Constituição, como o caso do art. 153, § 1º, que versa sobre o imposto de importação. 
2. O momento de incidência, no caso de bem importado para consumo, é aquele do 
registro da declaração de importação na repartição aduaneira. 
3. In casu, o produto importado compõe a lista de exceções temporárias à Tarifa Externa 
Comum - TEC, sendo sua alíquota de importação fixada pelo Estado participante do 
Mercado Comum, de acordo com o cronograma previsto. No caso brasileiro, apenas se 
tornou mais célere o processo de adaptação da referida alíquota aos ideais do Mercosul. 
4. Sendo o Decreto nº 1.471/95 ato regulamentar, apresenta-se-lhe suficiente, para fins de 
motivação, a menção aos dispositivos de direito positivo que o embasam.  
5. Em conformidade com o art. 54 do Decreto-lei nº 37/66, com a redação que lhe atribuiu 
o art. 2º do Decreto-lei nº 2.472/88, a Fazenda Nacional possui prazo de 5 (cinco) anos 
para apurar a exatidão das informações prestadas pelo importador. 
6. Ausência do fumus boni juris, a justificar a decisão denegatória da liminar em mandado 
de segurança. 
7. Agravo improvido. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade de votos, negar 
provimento ao agravo, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 16 de Dezembro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Cuida a hipótese de agravo de instrumento 
contra despacho da lavra do MM. Juiz Francisco Alves dos Santos Júnior, da 2ª Vara-PE, 
que, no Mandado de Segurança 97.9214-3, denegou a liminar requerida, que visava à 
suspensão de exigibilidade do imposto de importação sobre álcool anidro desnaturado, na 
alíquota de 20%, por não vislumbrar o periculum in mora e o fumus boni juris. 
Insurge-se a ora agravante contra tal decisão, alegando que o aumento da alíquota do 
imposto de importação de 3% para 20% importa violação ao princípio da segurança 
jurídica, vez que a mesma se encontrava ao abrigo de autorização governamental.  
Ademais, alega que o Fisco homologara o crédito tributário, extinguindo-o, não podendo 
exigir a complementação do pagamento, fundando-se em "erro do lançamento".  
Por fim, aduz que a tarifa do imposto de importação decorre de tratado internacional, não 
podendo ser alterada por decreto, sobretudo quando o mesmo se encontra desmotivado. 
Deferida a liminar pelo MM. Juiz Élio Wanderley de Siqueira Filho. 
Contra-razões. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Cuida a hipótese de agravo de 
instrumento contra despacho da lavra do MM. Juiz Francisco Alves dos Santos Júnior, da 
2ª Vara-PE, que, no Mandado de Segurança 97.9214-3, denegou a liminar requerida, que 
visava à suspensão de exigibilidade do imposto de importação sobre álcool anidro 
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desnaturado, na alíquota de 20%, por não vislumbrar o periculum in mora e o fumus boni 
juris. 
Insurge-se a ora agravante contra tal decisão, alegando que o aumento da alíquota do 
imposto de importação de 3% para 20% importa violação ao princípio da segurança 
jurídica, vez que a mesma se encontrava ao abrigo de autorização governamental. 
Ademais, alega que o Fisco homologara o crédito tributário, extinguindo-o, não podendo 
exigir a complementação do pagamento, fundando-se em "erro do lançamento". Por fim, 
aduz que a tarifa do imposto de importação decorre de tratado internacional, não podendo 
ser alterada por decreto, sobretudo quando o mesmo se encontra desmotivado. 
Inicialmente, sobre a necessidade de lei complementar para definição do fato gerador do 
imposto de importação, pronunciou-se esta egrégia Corte, na Argüição de 
Inconstitucionalidade na AMS nº 37.870-CE, Relator designado para acórdão o MM. Juiz 
Castro Meira: 
"Imposto de importação. Portaria Interministerial nº 711/92. Exigência de lei 
complementar. Incabimento. Argüição rejeitada. 
- Argüição de inconstitucionalidade da Portaria Interministerial nº 711, de 17.11.92, que 
estabeleceu alíquota ad valorem de 27,90% sobre as importações de trigo em grão 
descascado, provenientes dos EUA. 
- Não se deve estender a exigência de lei complementar a hipóteses não previstas na 
Constituição. A faculdade de alteração das alíquotas do imposto de importação constitui 
exceção ao princípio da legalidade e foi conferida ao Poder Executivo, e não apenas ao 
Presidente da República. 
- Além do respaldo da Lei nº 8.085, de 23.10.90, em função da qual se procedeu a 
outorga de competência ao então Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento para 
poder alterar as alíquotas do tributo em questão, a portaria também se fundamenta na Lei 
nº 8.174, de 30.01.91, que definiu princípios de política agrícola e considerou 
'concorrência desleal ou predatória' a outorga de subsídios diretos ou indiretos no país de 
origem. 
- A edição da Portaria nº 711/92 está devidamente embasada na delegação emanada do 
Presidente da República, circunstância suficiente para afastar qualquer eiva de 
inconstitucionalidade. 
- Devolução dos autos à Turma para julgamento do mérito. 
- Argüição de inconstitucionalidade rejeitada". 
Sobre o fato gerador daquele tributo, pronunciei-me naquele julgamento: 
"Importa, ainda, observar que sendo o imposto de importação tributo indireto, exigível 
mediante lançamento por homologação, o que caracteriza verdadeiramente esta 
modalidade (lançamento por homologação), segundo Alberto Xavier - Lançamento no 
Direito Tributário Brasileiro -, 'É o fato do pagamento do imposto não depender de prévio 
exame da autoridade administrativa, de tal modo que ele se apresenta "antecipado", em 
relação a um ulterior e eventual ato administrativo de lançamento praticado pelo Fisco'.  
Vadison Espinheiro do Carmo, citado por Haroldo Gueiros Bernardes, em artigo intitulado 
'Imposto de Importação, Lançamento, Prescrição' - Revista de Direito Tributário, n.º 29-30 
-, esquematizando a operação ocorrida no imposto de importação, observa: 'No imposto 
de importação o lançamento opera-se por homologação (exceto na bagagem)... O 
despacho aduaneiro de mercadoria é processado pelo documento denominado 
Declaração de Importação, em que o importador antecipa o pagamento dos tributos sem 
prévio exame da autoridade administrativa e apresenta aquele documento para registro 
na repartição fiscal, com determinação da matéria tributável e o montante do tributo 
devido (e já pago) e outros elementos indicados na legislação tributária'. É Haroldo 
Gueiros Bernardes que no referido artigo afirma que a declaração de importação que dá 
surgimento ao despacho aduaneiro tem apenas valor informativo e jamais pode 
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corresponder a um autolançamento. Aliás, neste sentido o antigo TFR já se posicionara 
na AMS 80008, quando, textualmente, assim se houve: 'A declaração de importação tem 
apenas valor informativo, não importando em ato de lançamento...' 
Entendo, inclusive, nos termos da Súmula nº 4 do Tribunal Federal de Recursos, existir 
compatibilidade entre os arts. 19 do CTN e 23 do DL 37/66, posição que doutrinariamente 
é endossada pelo Mestre Aliomar Baleeiro, e considerando que, na hipótese, cuida-se de 
mercadoria importada para consumo, tenho como fato gerador deste imposto exatamente 
o ato de registro, na repartição aduaneira, da declaração a que se refere o art. 44 do 
mesmo Decreto 37/66, tudo nos precisos termos do disposto no seu art. 23.  
O momento de incidência, no caso de bem importado para consumo, é aquele do registro 
da declaração de importação na repartição aduaneira, não importando, na espécie, o 
momento de expedição da guia de importação ou do contrato de compra e venda 
realizado pelo importador.  
Resta, ainda, definir-se o sentido do vocábulo 'consumo', utilizado pela legislação. 
O Ministro Décio Miranda, em voto proferido na Apelação em Mandado de Segurança nº 
77.431-RJ, asseverou: 
'Na verdade, porém, não há texto legal que autorize distinção entre mercadoria importada 
para consumo e mercadoria não importada para consumo. Toda mercadoria importada 
supõe-se que seja para consumo. A expressão 'para consumo' vem da antiga 
denominação do imposto de importação, que se chamava 'direito de importação para 
consumo'. Sempre que incidia imposto de importação, era direito de importação para 
consumo. Não havia, então, como hoje não há, dois impostos de importação.' 
O Ministro Carlos Velloso, na Uniformização de Jurisprudência na Apelação em Mandado 
de Segurança 79.750- SP, que originou a citada Súmula nº 04 - TFR, assim se houve: 
'De fato, não há norma caracterizadora da natureza do produto importado: mercadoria 
despachada para consumo e mercadoria que não é despachada para consumo. 
O que me parece, todavia, é que não se torna necessária a existência de norma com tal 
finalidade. 
Consumo, derivado do verbo consumir, segundo Aurélio, quer dizer: ato ou efeito de 
consumir; gasto; aproveitamento dos produtos. 
Consumir, na verdade, pode significar destruir. Quer dizer, também, gastar, utilizar, 
aplicar, empregar. 
Porque o que se usa, o que se utiliza, o que se aplica, em razão do uso, da utilização, da 
aplicação, consome-se, porque se desgasta. 
Entendo que a lei — o art. 23 do Decreto-lei 37/66 —, quando expressa 'mercadoria 
despachada para consumo', quer dizer: mercadoria importada para ser usada, para ser 
utilizada, para ser aplicada, ser empregada. 
De regra, toda mercadoria é importada para este fim". 
Deste modo, ocorrido o fato gerador quando da vigência do Decreto nº 1.471/95, ao 
menos prima facie, tem-se que o tributo deve por tal diploma reger-se, sem que se ofenda 
qualquer dispositivo constitucional, vez que a própria Carta Magna flexibiliza a exação em 
tela. 
Neste sentido, sobre a possibilidade de majorar-se ou minorar-se o imposto de 
importação sem necessidade de lei, estabelece a Constituição Federal: 
"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
I — exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; (...) 
III — cobrar tributos:  
(...) 
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou;  
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(...) 
§ 1º A vedação do inciso III, b, não se aplica aos impostos previstos nos arts. 153, I, II, IV 
e V, e 154, II. 
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 
(...) 
II — exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;  
(...) 
§ 1º É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos 
em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V". 
Quanto à vedação da alteração da alíquota, por ser a mesma decorrente de tratado 
internacional, observe-se que o Decreto nº 1.343/94, expressamente, consigna: 
"O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 84, 
incisos II e IV, e 153, § 1º, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Tratado de 
Assunção, promulgado pelo Decreto nº 350, de 21 de novembro de 1991, e na 
Convenção Internacional do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de 
Mercadorias, promulgada pelo Decreto nº 97.409, de 23 de dezembro de 1988, alterado 
pelo Decreto nº 766, de 3 de março de 1993, e os entendimentos havidos no âmbito do 
Conselho do Mercado Comum em Ouro Preto, objeto da Decisão nº 22, de 17 de 
dezembro de 1994, decreta: 
Art. 1º. Ficam alteradas, a partir de 1º de janeiro de 1995, as alíquotas do Imposto sobre a 
Importação, bem assim a nomenclatura da Tarifa Aduaneira do Brasil — TAB/Sistema 
Harmonizado, a qual passará a ser designada Tarifa Externa Comum — TEC, e 
respectiva Lista de Exceção, conforme os anexos a este Decreto". 
Contudo, menciona o item 4 da Regra Geral de Tributação: 
"Sem prejuízo do disposto acima, os produtos que se encontram com alíquotas marcadas 
com asterisco, referem-se a exceções temporárias à Tarifa Externa Comum do 
MERCOSUL e têm tributação gravada de acordo com a lista de convergência em anexo". 
Entre tais produtos encontra-se o álcool etílico (código 2207.20.10), cuja alíquota, 
estabelecida inicialmente em 3%, tende a aumentar, estabilizando-se em 20% em 1º de 
janeiro de 2001. 
Assim sendo, compõe o produto, cuja importação se discute, exceção à Tarifa Externa 
Comum — TEC, de modo que a alíquota de sua importação encontra-se sob fixação 
direta do Estado participante do Mercado Comum, que apenas tornou mais célere o 
processo de adaptação da referida alíquota aos ideais do Mercosul. 
Por sua vez, embasa-se o Decreto nº 1.471/95: 
"O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 84, 
incisos II e IV, e 153, § 1º, da Constituição, tendo em vista o Tratado de Assunção, a 
Decisão nº 22, de 17 de dezembro de 1994, do Conselho do Mercado Comum, e as 
Resoluções nºs 7 e 8/95, do Grupo Mercado Comum, e observado o disposto no artigo 3º 
da Lei nº 3.244, de 14 de agosto de 1957, com as modificações introduzidas pelo Decreto-
lei nº 2.162, de 19 de setembro de 1984, e pela Lei nº 8.085, de 23 de outubro de 1990, 
decreta: 
Art. 1º. A Lista de Exceção à Tarifa Externa Comum e respectivas alíquotas do Imposto 
sobre a Importação de que trata o artigo 1º do Decreto nº 1.343, de 23 de dezembro de 
1994, com as modificações introduzidas pelos Decretos nºs 1.374, de 18 de janeiro de 
1995, 1.391, de 10 de fevereiro de 1995, e 1.427, de 29 de março de 1995, passa a 
vigorar conforme o Anexo 1 deste Decreto". 
Quanto à sua motivação, apresenta-se suficiente, para fins de legalidade, a menção aos 
dispositivos de direito positivo que o embasam, posto ato regulamentar, não sendo 
necessária a justificação da alíquota de cada produto a ser importado, o que seria 
impraticável. 
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Neste sentido, posicionou-se esta egrégia Segunda Turma na Remessa Oficial nº 55.119-
CE, Relator Juiz Lázaro Guimarães ("ato regulamentar cuja motivação bastante consiste 
na referência à legislação autorizativa"). 
Quanto à alegação de extinção do crédito tributário e de impossibilidade de rediscussão 
da matéria, ainda que se abstraia a celeuma sobre ser a declaração de importação um 
autolançamento ou não, tem-se a possibilidade de apuração de possíveis falhas, no prazo 
de cinco anos, pela Fazenda Pública. 
Nestes termos, prescreve o art. 54 do Decreto-lei nº 37/66, com a redação que lhe atribuiu 
o art. 2º do Decreto-lei nº 2.472/88: 
"Art. 54. A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames à 
Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das informações 
prestadas pelo importador, será realizada na forma que estabelecer o regulamento e 
processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração de que trata o 
art. 44 deste Decreto-lei". 
Possível, portanto, ao menos prima facie, a correção de quaisquer falhas na declaração 
do contribuinte, no prazo de 5 (cinco) anos. 
Por tais razões, não vislumbrando erronia no despacho denegatório de liminar, o 
mantenho em todos os seus termos, pelo que nego provimento ao presente agravo. 
É o meu voto. 
 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 11.350-RN 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Agravante: SANT'ANA VEÍCULOS LTDA.  
Agravada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. ANDREA VIANA ARRAIS MAIA E OUTROS (AGRTE.) 
 

EMENTA 
Processual Civil. Tributário. Compensação. Lei nº 8.383/91. Incabível autorização de 
compensação em sede de liminar. Agravo regimental 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 ao agravo, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 2 de setembro de 1997 (data do julgamento). 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Cuida-se de agravo de instrumento com pedido 
liminar contra despacho emanado do MM. Juiz a quo que denegou esta, por não 
vislumbrar a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação do suposto direito 
da agravante, que, após a entrega da prestação jurisdicional, através da sentença de 
mérito, se procedente, poderá buscar através da via própria a repetição ou a 
compensação dos tributos. 
Liminar denegada (fls. 54). 
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A agravante interpôs agravo regimental (fls. 56). 
É o relatório. 
Peço dia para julgamento. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Em se tratando de compensação, 
mesmo na forma excepcional prevista na Lei nº 8.383/91, art. 66, há necessidade de uma 
averiguação que não se compraz com a concessão em medida liminar.  
Tenho adotado essa posição na Turma e no Plenário, admitindo a compensação, por 
entender que esse instituto não coincide com aquela compensação tradicional do Direito 
Civil, nem com a prevista no art. 71 do Código Tributário Nacional, porque seus requisitos, 
o modo de atuação, tudo se dá de forma completamente diferente. 
Porém, autorizar a compensação, em sede de liminar, acarretaria, simplesmente, no 
esgotamento do objeto da ação. 
Assim, nego provimento ao agravo regimental. 
É como voto. 
 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS N. 629-PE 
Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Agravados: GEORGE ARCHIBALD HERMANN STRASSBURG, ANGELIKA INGEBORG 
BROKAMP, HORÁCIO BERNANDES NETO, RICARDO JOSÉ DE MENEZES SILVEIRA E OLÍVIA 
TEIXEIRA HOFMANN 
 

EMENTA 
Processual Penal. Extensão aos co-denunciados dos efeitos de habeas corpus concedido 
para trancamento da ação penal. 
- Fundamentando-se o acórdão que determinou o trancamento da ação penal no caráter 
genérico da peça acusatória e, principalmente, na indispensabilidade à denúncia da 
prévia manifestação da autoridade administrativa, irreparável a decisão que estendeu aos 
demais os efeitos da ordem de habeas corpus concedida a um dos denunciados. 
- Agravo regimental improvido. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento ao 
agravo regimental, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 20 de novembro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Insurge-se o Ministério Público 
Federal contra despacho que estendeu aos ora agravados os efeitos da decisão proferida 
neste habeas corpus, concedido para trancamento da Ação Penal nº 94.0012304-3/PE, 
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em relação a Karlheinz Kögel. 
Em breve análise aos fundamentos que embasaram a concessão da ordem (caráter 
genérico da denúncia, retirada do Sr. Karlheinz Kögel da sociedade antes dos fatos e 
indispensabilidade à denúncia da prévia decisão definitiva da autoridade administrativa), o 
agravante alega que os demais denunciados não estão na mesma situação do paciente. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): A ordem de habeas corpus 
foi concedida em favor do paciente Karlheinz Kögel não somente por ter-se retirado da 
sociedade antes da ocorrência dos fatos, mas também pelo caráter genérico da denúncia 
e pela indispensabilidade à denúncia da prévia manifestação definitiva da autoridade 
administrativa. 
Tivesse a ordem sido concedida apenas ao fundamento da retirada do paciente da 
sociedade antes dos fatos, razão assistira ao agravante, eis que tal situação tem caráter 
exclusivamente pessoal. 
No entanto, como fundamento da concessão da ordem, a ausência de prévia 
manifestação definitiva da autoridade administrativa, sem sombra de dúvidas, alcança 
igualmente os demais denunciados. 
Neste aspecto (manifestação prévia da autoridade administrativa), entendo não prosperar 
a argumentação trazida pelo agravante, que sequer foi enfrentada pelo acórdão, posto 
que se refere à condição de procedibilidade da persecução criminal, o que não se 
confunde com a condição da ação penal em matéria de crimes contra a ordem tributária, 
conforme albergado pelo acórdão concessivo da ordem. 
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental, mantendo o despacho 
que estendeu aos demais denunciados os efeitos da ordem concedida no presente 
habeas corpus. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 21.314-PB  
Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelados: UNIÃO CIA. EDITORA LTDA. E ESTADO DA PARAÍBA 
Advogados: DRS. MOISÉS PERGENTINO MADRUGA E OUTROS (APTE.) E NOBEL VITA E 
OUTROS (APDOS.) 
 

EMENTA 
Processual Civil. Execução contra a Fazenda Pública ajuizada pelo INSS. Título 
extrajudicial. Aplicação do art. 730, CPC. Anulação da sentença que extinguiu o processo 
de execução. 
1. Nas execuções contra a Fazenda Pública, fundadas em títulos extrajudiciais, é de se 
aplicar o art. 730 do CPC. 
2. Não deve ser extinta execução originalmente promovida na forma da Lei nº 6.830/80, 
mas, em decorrência de sucessão do pólo passivo, adaptada para o rito do art. 730 do 
CPC. 
3. Apelação parcialmente provida, apenas para anular a sentença, com o prosseguimento 
da execução até ulterior decisão. 
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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 fevereiro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: Cuida-se de apelação interposta pelo INSS - 
Instituto Nacional do Seguro Social contra sentença que extinguiu processo de execução 
que moveu a autarquia contra a União Cia. Editora e o Estado da Paraíba, embora 
ressalvando o direito do credor de renovar a ação, nas vias ordinárias. 
Alega o Instituto-apelante, em suma, que: a) não procede o argumento da sentença de 
que "não é devido substituir, no mesmo feito, a inicial da execução fiscal por uma inicial 
pedindo a aplicação do procedimento canonizado no art. 730, CPC, nem aproveitar o feito 
executivo para transformá-lo na execução de que fala o art. 730, CPC"; b) o decisum 
"vem fulminar esforços de mais de 06 (seis) anos; c) em momento algum foi questionado 
o mérito da causa, ou seja, a constituição do débito. Pugna, alfim, pela reforma da 
sentença. 
Sem contra-razões, vieram-me os autos conclusos por distribuição. 
É o relatório.  
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): Como se observa, o INSS ajuizou 
execução contra a União - Companhia Editora, visando a cobrança de contribuições 
sociais. 
No desenrolar do processo, o então Juiz Federal da 1ª Vara, Dr. Ridalvo Costa, declarou 
a nulidade da citação e dos atos processuais que se seguiram, em face de que na data da 
citação a União já não existia, em face de sua transformação em órgão de Regime 
Especial (fls. 17). 
O IAPAS pleiteou, em seguida, a substituição da inicial, transformando a execução fiscal 
em execução pelo art. 730 do CPC. 
O Estado da Paraíba, sabedor da citação da União, aduzindo ser esta parte ilegítima para 
suportar o ônus da demanda, já que destituída de personalidade jurídica e capacidade 
judiciária, invocou a nulidade da nova citação, no que foi atendido pelo em. Magistrado 
(fls. 33/34). 
Em seguida, o MM. Juiz a quo, por entender que a "A União - Superintendência de 
Imprensa e Editora" era que era sucessora da executada (União Editora), e não o Estado 
da Paraíba, declarou a nulidade da citação deste e determinou a citação daquela para o 
prosseguimento da execução. 
Posteriormente, tendo em vista a decisão proferida em agravo de instrumento, determinou 
o MM. Juiz de Primeiro Grau que a execução fiscal prosseguisse contra o Estado da 
Paraíba, cuja citação foi determinada às fls. 53. 
Esclareça-se que o Estado da Paraíba já havia opostos embargos. 
Finalmente, o Juiz Vladimir Souza Carvalho proferiu sentença, que, na parte conclusiva 
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do dispositivo, reza: 
"11. Três embargos já se avolumam apensados à presente ação, formando, em seu 
conjunto, um panorama confuso, intricado, a merecer uma solução adequada, para limpar 
a área do capim elefante que indevidamente nasceu. 
12. A solução que encontro e que determino é a seguinte: 
a) extinção da execução, por não se poder no curso dela substituir a sua inicial para 
conferir outro rito, medida que, em conseqüência, deixará os embargos sem objeto, e 
assim todos, separados devidamente, serão sepultados no arquivo; 
b) ressalvando-se o direito do credor renovar a ação, nas vias ordinárias, o que permitirá 
ao devedor se defender no próprio feito, sem os tumultos ora ressaltados". (Fls. 63). 
Penso, contudo, que a decisão merece reparos. 
Com efeito, partindo do princípio de que a execução contra a Fazenda Pública não pode 
ser feita com base na Lei nº 6.830/80, mas de acordo com os arts. 730 e 731 do CPC, 
sendo possível a formalização desta por meio de título extrajudicial, no caso a Certidão da 
Dívida Ativa, entendo que a substituição da parte executada no pólo passivo, isto é, a 
União Editora pelo Estado da Paraíba, no curso do processo, não teria o condão de 
invalidar a execução, mormente quando foi admitida pelo então Juiz da época. 
A propósito, a jurisprudência é esclarecedora, verbis: 
"Processual Civil. Execução contra a Fazenda Pública fundada em título extrajudicial. Art. 
730 do CPC. Aplicabilidade. 
1 - A matéria já se encontra pacificada nesta Corte, no sentido de ser perfeitamente 
aplicável o art. 730 do CPC às execuções contra a Fazenda Pública fundadas em títulos 
extrajudiciais. 
2 - Agravo provido". (AG nº 6275/RN, 2ª Turma, Rel. Juiz Araken Mariz, julg. 17.10.96, 
unân.). 
"Execução contra a Fazenda. Título extrajudicial. Aplicação do art. 730, CPC. Anulação da 
sentença que extinguiu o processo executivo com base no art. 267, IV, CPC. 
I - O art. 730 do CPC é perfeitamente compatível com o art. 100 da CF. 
II - De se aplicar, pois, o art. 730, CPC, nas execuções contra a Fazenda Pública 
fundadas em títulos extrajudiciais. 
III - Precedentes. 
IV - Remessa oficial provida. Sentença anulada". (REO nº 11449/PB, 2ª Turma, Rel. Juiz 
Nereu Santos, julg. 02.02.93, unân.). 
Se há tumulto, impõe-se seja o feito chamado à ordem e, revitalizado, profira-se o 
julgamento devido. 
Doutra parte, como não há decisão dos embargos, mesmo porque a execução foi extinta, 
não é possível reformar a sentença adentrando no mérito da questão, sob pena de 
supressão de instância. 
Some-se ao fato, a possibilidade de alguma correção processual, somente possível de ser 
feita na Primeira Instância. 
Com essas considerações, dou parcial provimento à apelação para anular a sentença, 
com o prosseguimento da execução até a prolação de outro decisum.  
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 35.616-PE 
Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA- INCRA 
Apelada: CENÍCIA FREIRE SEVERO DOS SANTOS 
Advogados: DRS. JOSÉ DOS ANJOS LIMA E OUTROS (APTE.) 
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EMENTA 
Processual Civil. Execução fiscal. Cobrança de Imposto Territorial Rural. Legitimação 
ativa. INCRA. Procuradoria da Fazenda Nacional. Extinção do processo. Impossibilidade. 
Caso de suspensão. 
1. Havendo manifesta controvérsia no tocante a quem cabe acompanhar execução fiscal 
até o seu deslinde, o caso é de suspensão do processo, por ser medida mais 
consentânea com a obrigação natural das Fazendas Públicas de cobrarem seus créditos, 
mesmo porque atende mais razoavelmente a uma das finalidades do processo, a da 
celeridade, permitindo, com a definição do pólo ativo, o prosseguimento da lide a partir da 
fase em que se encontra. 
2. Apelação provida.  
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Recife, 11 de dezembro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: O INCRA - Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária promoveu execução fiscal contra Cenícia Freire Severo dos Santos, 
visando a cobrança de ITR - Imposto Territorial Rural. 
No curso da execução, o INCRA aduziu que a representação da União Federal em casos 
que tais, por força do art. 29, § 5º, do ADCT da Constituição de 1988, e art. 1º da Lei nº 
8.022, de 12.04.90, seria exercida pela Procuradoria da Fazenda Nacional. 
A Fazenda Nacional, através da sua Procuradoria, manifestou-se nos autos alegando que 
a responsabilidade pela execução era do INCRA, consoante Portaria nº 449, de 03.09.90, 
expedida pela PGFN. 
O MM. Juiz Federal, Dr. Magnus Augusto Costa Delgado, em substituição legal na 8ª Vara 
da Seção Judiciária de Pernambuco, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, de 
acordo com o art. 267, VI, do CPC. 
É contra esse decisum que se insurge o INCRA, alegando, em suma, que seria o caso de 
suspensão do processo, nos termos do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais. Pleiteou, 
ainda, que fosse dirimida a questão pertinente à legitimação ativa para a execução 
relativa ao ITR. 
Sem contra-razões, vieram-me os autos conclusos por distribuição. 
É o relatório.  
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): Como se observa, o INCRA ajuizou, em 
16.06.89, execução contra devedor do Imposto Territorial Rural (ITR). 
Em 18.11.91, o exeqüente, arrimado no art. 29, § 5º, do ADCT da Carta Magna de 1988, e 
art. 1º da Lei nº 8.022, de 12.04.90, peticionou nos autos alegando que a representação 
da União Federal haveria de ser exercida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, por se 
tratar de matéria tributária. 
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A Fazenda Nacional, por meio da sua Procuradoria, alegou em seu prol que não era 
responsável pela execução, de acordo com a Portaria de nº 449, de 03.09.90, por ela 
expedida, que delegava ao INCRA a titularidade para esse tipo de execução. 
Diante desse quadro, achou por bem o MM. Juiz a quo extinguir o processo sem 
julgamento do mérito. 
Entendo, ainda que reconheça não ser a questão de todo pacífica, que não deve ser caso 
de extinção do processo, ainda que sem julgamento do mérito. 
É que, muito embora a discussão acerca da legitimação ativa para propositura e 
acompanhamento da execução até seu deslinde fosse, ao tempo, controvertida, penso 
que a suspensão processual consistiria em um caminho mais consentâneo com a própria 
finalidade do processo. 
Na verdade, a suspensão permitiria a continuidade do processo, da forma que ele já se 
encontra, quando da definição do órgão legítimo a figurar no pólo ativo. E isto ocorreu 
com a edição da Lei Complementar que estabeleceu as atribuições das Procuradorias. 
Entendo que a extinção é medida drástica e não se coaduna, in casu, com a natural 
obrigação das Fazendas Públicas de cobrarem judicialmente os seus créditos, mesmo 
porque trata-se de direito indisponível. 
Com essas considerações, dou provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 45.342-PB 
Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Apelante: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO MOTTA NETO LTDA. 
Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF 
Advogados: DRS. DORGIVAL TERCEIRO NETO E OUTROS (APTE.) E FÁBIO ROMERO DE 
SOUZA RANGEL E OUTROS (APDA.) 
 

EMENTA 
Civil. Processual Civil. Contrato de conta corrente. Saques em aberto. Obrigação de 
pagamento com correção desde a ocorrência. Preliminares de inépcia da inicial, 
ilegitimidade passiva, carência da ação e citação de litisconsortes passivos necessários. 
Inacolhimento. Sentença mantida. Apelação improvida. 
1. Em contrato de conta corrente bancária, o titular é responsável pelos valores sacados 
em aberto, por insuficiência de fundos, devendo devolver o dinheiro acrescido de juros e 
correção, desde o evento. 
2. As preliminares suscitadas na contestação foram rechaçadas na sentença, à exceção 
do pedido de citação dos litisconsortes passivos necessários. 
3. Os terceiros emitentes de cheques sem provisão de fundos que foram depositados na 
conta do réu não são parte interessada no feito, não devendo ser citados como 
litisconsortes passivos necessários. Inexistência da hipótese prevista no artigo 47 do 
CPC. Inacolhimento da preliminar. 
 

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, rejeitar as 
preliminares e negar provimento à apelação, na forma do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 11 de dezembro de 1997 (data do julgamento). 
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JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Trata-se de apelação de sentença 
que, julgando procedente o pedido, determinou que a apelante pagasse à CEF a quantia 
de Cz$ 7.970.569,84 (sete milhões, novecentos e setenta mil, quinhentos e sessenta e 
nove cruzados e oitenta e quatro centavos), relativos a saques em aberto realizados pela 
mesma em sua conta corrente, mantida naquela instituição de crédito. 
Em suas razões recursais, a apelante alega, em suma, o cerceamento do seu direito de 
defesa, pois o MM. Juiz Federal monocrático não teria analisado o seu pedido preliminar 
de citação dos emitentes dos cheques depositados em sua conta corrente e que foram 
devolvidos, o que teria ocasionado a insuficiência de fundos para cobertura dos 
mencionados saques. 
Além disso, desenvolveu a apelante uma série de argumentos contra a sentença 
embargada, segundo ela, suficientes para determinar a reforma da mesma. No mais, 
sustentou que a responsabilidade pelos saques em descoberto seriam, também, da 
própria CEF, que permitiu a liberação dos valores relativos aos cheques depositados em 
sua conta e devolvidos por falta de fundos, antes do prazo legal. 
Contra-razões apresentadas.  
Dispensada a revisão (Regimento Interno, art. 30, IX). 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): O MM. Juiz Federal 
monocrático decidiu a matéria de forma que não merece reparos. Contrariando as 
alegações da apelante, o ilustre Magistrado rebateu, com a devida motivação, 
praticamente todas as preliminares suscitadas, como se depreende de sua sentença. 
No entanto, o referido decisum deixou de analisar o pedido de citação dos emitentes dos 
cheques que a apelante depositou, mas que foram devolvidos por falta de provisão de 
fundos, o que a teria levado a sacar também sem dispor de numerário suficiente para 
tanto. Afirma a apelante que os mesmos deveriam ter sido citados na qualidade de 
litisconsortes passivos necessários. 
Entendo que não deve prevalecer a preliminar suscitada pela apelante. Com efeito, a 
decisão proferida nestes autos em nada atingirá as pessoas que lhe emitiram cheques 
sem fundos. O que se discute aqui é se a apelante deve ou não devolver o dinheiro que 
sacou em aberto de sua conta corrente, acrescido da devida correção. Assim, não se 
afigura o presente caso em hipótese de litisconsórcio necessário, em que a sentença 
deverá ser uniforme quanto aos seus efeitos em relação a todos os litisconsortes, nos 
termos do artigo 47 do Código Processual Civil. 
Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada. 
Ademais, não reclama qualquer tipo de modificação a sentença apelada que condenou a 
autora a devolver, devidamente corrigido, o quantum que, ela próprio admite, sacou em 
aberto da conta-corrente que mantinha na CEF. Assim, passo a transcrever os principais 
trechos da referida sentença, adotando os seus fundamentos de decidir como parte dos 
meus (fls. 209/220): 
"De início, afasto as preliminares levantadas pela r., pelas razões seguintes, todas de 
especial relevância em termos processuais: 
11.1 — a citação não é nula, até porque a r. acorreu ao processo; 
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11.2 — a inicial atendeu a todos os pré-requisitos de admissibilidade, ex vi do CPC, artigo 
282; 
11.3 — há evidente legitimidade passiva ad causam, já que o nome de fantasia DON 
LUIGI não descaracteriza a qualificação da pessoa jurídica da r.; 
11.4 — os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo 
informam a presente ação ordinária. 
No mérito, a vexata quaestio implica saber se a r. efetuou saques, na c/c nº 033.180.4, no 
valor de Cz$ 5.217.305,67 (cinco milhões, duzentos e dezessete mil, trezentos e cinco 
cruzados e sessenta e sete centavos), aberta em agência bancária da a., a descoberto, 
ou seja, independentemente de provisão de fundos, já que o quantum antes referido — 
devidamente corrigido e atualizado — representa o valor pecuniário da demanda. 
Na hipótese, irreleva perquirir quanto à alegada participação de empregado da a. nas 
operações bancárias efetuadas, já que esse aspecto refoge dos parâmetros desta ação 
de cobrança e, por outro lado, as jurisdições civil e criminal em que a r. foi denunciada 
(fls. 98/127). 
Mas, o que importa verificar é se houve os alegados saques a descoberto, o seu valor e a 
autoria desses mesmos saques; as afirmativas respostas a tais questionamentos constam 
principalmente: 
14.1 — da prova documental (fls. 06/67). 
14.2 — da prova pericial (fls. 170/173 e 176/184) destes autos. 
Sim, essa prova pericial, cujo laudo do expert oficial (fls. 170/173) é por demais 
conclusivo, milita desfavoravelmente à r., já que aponta os seguintes aspectos principais: 
15.1 — o depósito de 05 (cinco) cheques, na conta corrente da r., posteriormente 
devolvidos porque sem provisão de fundos (fls. 170); 
15.2 — o extrato da conta corrente da r., de número 003.180-4, aponta os depósitos 
desses cheques, com a sua devolução por falta de fundos, assim como os valores de tais 
documentos (idem); 
15.4 — o saldo devedor real dessa conta, período 06/abril/1987 a 26/maio/1987, 
corresponde a Cz$ 5.217.305,67 (cinco milhões, duzentos e dezessete mil, trezentos e 
cinco cruzados e sessenta e sete centavos), "após a desconsideração dos cheques 
depositados e sem fundos" (idem, verbis); 
15.5 — essa conta corrente, em 29/maio/1987 "(...) apresentava um saldo credor de Cz$ 
268,20. A partir daquela data, não houve mais movimentação na conta. Esclareço que o 
saldo credor apresentado na conta 003180-4, em 29.05.87, era insuficiente para cobrir os 
cheques sem fundos, sendo estes, portanto, debitados na conta 1063-7. O saldo credor 
na conta 0033180-4 de Cz$ 268,20, naquela data, justificava-se por conter depósitos 
feitos em cheques que posteriormente foram devolvidos por insuficiência de fundos" (fls. 
173, in verbis). 
O laudo do assistente técnico da a. (fls. 176/182) não difere em essência do laudo do 
perito oficial, merecendo todavia expressa transcrição dois quesitos formulados pela r. e 
as respectivas respostas: 
"14º quesito — A conta nº 003180-4, em nome de Don Luigi Representações Motta Neto 
Ltda., é a mesma de Comércio e Representações Motta Neto? 
Resposta — Sim. A razão social da firma é Comércio e Representações Motta Neto Ltda. 
e o seu nome de fantasia é Don Luigi. Quando foi efetuado o cadastramento da conta nº 
180-4, operação 003, no Serviço de Processamento de Dados da CEF, a razão social foi 
precedida do nome de fantasia, tendo sido cadastrada como Don Luigi Comércio e 
Representações Motta Neto Ltda. 
(..........................................................) 
17º quesito — No extrato montado, paralelo, houve manipulação de cifras para obtenção 
de saldo devedor na conta nº 003180-4? 
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Resposta — No extrato de conta montado, paralelo, não houve manipulação de cifras ou 
valores. Houve apenas a retirada dos cheques depositados e devolvidos sem fundos, 
justificando-se estas retiradas para obtenção do saldo devedor real do cliente, uma vez 
que estes cheques não representavam recursos disponíveis para a conta em questão, 
constituindo-se apenas em um jogo de cheques, tendo sido considerados apenas os 
depósitos cujos cheques foram confirmados pelo serviço de compensação" (fls. 180). 
Desse mesmo laudo, merecem transcrição, por oportuno, as respostas aos seguintes 
quesitos formulados pela própria a.: 
'1º quesito — Quantos cheques sem provisão de fundos depositados pela promovida 
(Comércio e Representações Motta Neto Ltda.) e efetivamente lançados na conta 
corrente 003.180-4? Quais seus valores (individual e total)? 
Resposta — Foram depositados os seguintes cheques: Cz$ 500.000,00, em 08.04.87; 
Cz$ 600.000,00, em 10.04.87; Cz$ 5.114.000,00, em 15.04.87; Cz$ 78.000,00, em 
29.04.87, e Cz$ 400.000,00, em 18.05.87, perfazendo um total de Cz$ 6.692.000,00. 
2º Quesito — A promovida (Comércio e Representações Motta Neto Ltda.) efetuou 
saques sobre saldo fictamente disponível, isto é, resultante dos depósitos em cheques 
sem provisão de fundos? 
Resposta — Sim. 
3º Quesito — No extrato computadorizado da conta corrente 003.180-4 estão incluídos 
todos os valores dos cheques sem provisão de fundos? 
Resposta — Sim'. (fls. 183). 
Interessa aduzir que o assistente técnico da r. não apresentou o seu laudo técnico, 
conforme certificado nos autos (fls. 187). 
A mesma r. intimada a falar sobre os laudos apresentados, apontou 'lacunas' e 
'contradições' (fls. 196/197) nesses laudos, pediu esclarecimento, mas não compareceu à 
audiência para tal fim designada (fls. 197, verso, 201 e 202). 
Sem qualquer dúvida, a r. não desconstituiu a matéria de prova produzida pela a., 
demonstrada via documento e perícia. 
Isto posto, fundamentado no artigo 201 do CPC, julgo procedente a ação para condenar a 
r. Don Luigi — Comércio e Representações Motta Ltda. Pague à a., Caixa Econômica 
Federal — CEF, a importância de Cz$ 7.970.569,84 (sete milhões, novecentos e setenta 
mil, quinhentos e sessenta e nove cruzados e oitenta e quatro centavos), dos quais Cz$ 
2.500.697,72 (dois milhões, quinhentos mil, seiscentos e noventa e sete cruzados e 
setenta e dois centavos) correspondem a juros e Cz$ 252.566,45 (duzentos e cinqüenta e 
dois mil, quinhentos e sessenta e seis cruzados e quarenta e cinco centavos) 
correspondem a IOF, valores apurados até 17/julho/1987, devendo ser o total, a partir de 
então, acrescidos de juros legais e correção monetária. 
Condeno, ainda, a r. ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 
sobre o valor da condenação (CPC, artigo 20)". 
Por derradeiro, a alegação do apelado de que a correção monetária e os juros só devem 
incidir sobre a dívida, a partir da citação ou do trânsito em julgado da sentença 
condenatória, tampouco pode prosperar. 
Com efeito, esta ação tem como objeto a cobrança de numerário sacado em aberto da 
conta corrente da apelante, devidamente apurado por perícia realizada no processo. Não 
há como entender-se, assim, que a correção monetária deixe de incidir sobre tal 
montante, desde o momento do próprio saque. A correção e os juros são, no caso, 
acessórios do principal, acompanhando-o durante a sua existência, ou seja, desde o 
momento em que a apelante dispôs do dinheiro indevidamente. Admitir-se o contrário 
seria legitimar enriquecimento indevido da apelante, que se beneficiou dos referidos 
saques desde a data de ocorrência dos mesmos. Ademais, a alegação de que a CEF 
seria também responsável pelo ocorrido, por ter permitido o saque de valores de cheques 
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depositados, mas ainda não compensados, pelo mesmo motivo, não pode ser admitida. 
Se a CEF assim agiu foi por mera liberalidade que, de forma alguma, desobrigaria a 
apelante de pagar pelo que sacou em descoberto.  
Desse modo, rejeito as preliminares suscitadas e nego provimento à apelação, mantendo 
a sentença apelada em todos os seus termos, pelos seus próprios fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 47.761-PB 
Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF 
Apelado: ALBINO MARTINS RIBEIRO 
Advogados: DRS. SINEIDE ANDRADE CORREIA LIMA E OUTROS (APTE.) E FRANK ROBERTO 
SANTANA LINS E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Processual Civil. Civil. Concordata do avalizado. Pagamento parcial na concordata não 
exime o avalista. Obrigações distintas. Artigo 178 do D.L. 7.661/45. Persistência dos 
requisitos de liquidez e certeza do título se sujeitos apenas a acertos aritméticos. 
Apelação provida. Execução que deve prosseguir. 
1. O pagamento pelo devedor em concordata de parte do débito executado não exime de 
responsabilidade o avalista, que pode sofrer execução do saldo, devidamente corrigido, 
posto que os contratos são distintos. 
2. À inteligência do artigo 148 do Decreto-lei nº 7.661/45, a concordata não desonera os 
fiadores. 
3. O título executivo não perde a liquidez e a certeza, se a definição exata do seu 
montante depende de simples acerto aritmético, no caso, a subtração do valor já pago. 
4. Precedentes do STJ. 
5. A execução deve prosseguir contra o avalista. Apelação provida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento à 
apelação, na forma do relatório, voto e das notas taquigráficas constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 11 de dezembro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Trata-se de apelação de sentença 
que, entendendo ineficaz o título executivo extrajudicial que aparelhava a execução, 
julgou procedentes os embargos opostos pelo executado, por admitir que o pagamento de 
parte do débito realizado pela devedora principal, nos autos de processo de concordata a 
que se submete, desobriga o avalista-apelado dos termos do contrato de crédito 
celebrado entre as partes. 
Apela a Caixa Econômica Federal, pugnando pela reforma da sentença, sustentando a 
existência de diferenças entre o valor pago no processo de concordata referido e o valor 
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real do débito, devidamente corrigido. Dessa forma, defendendo ser o contrato de aval 
contrato distinto do principal, procedente seria a cobrança das diferenças ao avalista. 
Além disso, afirma que o pagamento parcial do crédito não subtrai do título executivo a 
presunção de liquidez e certeza, posto que sujeito apenas a alguns acertos aritméticos. 
Sem contra-razões. 
Regularmente processado o recurso, subiram os autos a este Tribunal.  
Dispensada a revisão (art. 30, IX, RI). 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): O cerne da questão reside 
em se saber se a obrigação de avalizar assumida pelo apelado, em nota promissória, 
persiste, a despeito do pagamento parcial do crédito pela obrigada principal, nos autos de 
processo de concordata. 
A concordata é instituto de direito comercial, regido pelo Decreto-lei nº 7.661, de 21 de 
junho de 1945 (Lei de Falências). O seu artigo 148 reza o seguinte: 
"Art. 148. A concordata não produz novação, não desonera os co-obrigados com o 
devedor, nem os fiadores deste e os responsáveis por via de regresso".  
Assim, à luz do transcrito dispositivo legal, podemos dizer que a obrigação do apelado-
avalista, apesar do pagamento realizado pela devedora principal-avalizada, persiste, nos 
termos e limites do contrato que firmou. 
É óbvio que o valor já recebido pelo apelado, no processo de concordata da devedora 
principal, deve ser abatido do valor original do crédito, posto que, ao tempo do 
ajuizamento do processo de execução, o referido pagamento não tinha ainda se 
realizado. 
No entanto, o fato, tão-somente, de o pagamento ter ocorrido após o início da execução 
em que constava o valor original da dívida, não retira do título executivo extrajudicial os 
requisitos da certeza e liquidez, posto que, no caso, basta uma simples operação 
aritmética de subtração para o acerto do seu valor atual. 
Note-se que, em momento algum dos embargos, contestou o apelado os valores 
apresentados pela apelante como sendo devidos, atendo-se, em sua defesa, à extinção 
da relação jurídica obrigacional. 
Sobre o tema, permito-me trazer à colação, decisões do egrégio Superior Tribunal de 
Justiça: 
"Concordata preventiva. Execução contra avalista da concordatária. Contagens dos 
encargos pactuados. 
- O fato de o credor promover, nos autos da concordata preventiva, o levantamento de 
valores correspondentes a parte de seu crédito, não o impede de mover a execução 
contra os avalistas da concordata, buscando haver o restante do crédito a que faz jus, 
acrescido dos encargos avençados, incluindo-se aí a correção monetária e os juros". 
(STJ, REsp 26.960-RS, publ. DJU 18.04.94, p. 8491, Rel. Ministro Cláudio Santos). 
"Processo Civil. Execução. Embargos. Avalista. Parcela decotada em virtude de 
pagamento em concordata. Recurso desprovido. 
- Tendo o avalista efetuado, na concordata, depósito de parte do débito, impõe-se sua 
dedução na execução que lhe é movida, sem prejuízo para o exeqüente, que, em face da 
obrigação cambial do avalista abranger todo o débito, poderá posteriormente cobrar 
eventual saldo remanescente". (STJ, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 4.131-
RJ, publ. DJU 22.10.90, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo). 
A todo argumento, assim, impõe-se a modificação da sentença, para que se dê 
prosseguimento à execução do valor remanescente da dívida, após o abatimento do que 
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já foi pago pelo devedor principal, nos autos do processo de concordata. 
Assim, dou provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 50.150-CE 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF 
Apelados: LAÉRCIO LEITE AMORIM E OUTRO 
Advogados: DRS. JORGEMISA JORGE AUAD E OUTROS (APTE.) E NINON ELIZABETH 
TAUCHMANN E OUTRO (APDOS.) 
 

EMENTA 
Processual Civil. Ação cautelar. Sentença da ação principal anulada por ausência de 
citação da litisconsorte passiva necessária. Decisão idêntica na cautelar. 
- A sentença da ação principal foi anulada por ausência de citação de litisconsorte passiva 
necessária, devendo a sentença na ação cautelar ter o mesmo fim, já que é ação 
acessória proposta apenas para assegurar a eficácia de futura decisão. 
- Existe interesse da promitente-vendedora na lide, uma vez que há possibilidade da 
decisão atingir o seu patrimônio, devendo a mesma ser citada como litisconsorte passiva 
necessária. 
- Preliminar de litisconsórcio passivo necessário de Maria Helenita Bezerra acolhida. 
- Sentença anulada. Apelação da CEF prejudicada. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, acolher a 
preliminar de litisconsórcio passivo necessário de Maria Helenita Bezerra, anulando a 
sentença e julgando prejudicada a apelação da CEF, nos termos do voto do Relator e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 18 de dezembro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Laércio Leite Amorim e cônjuge propuseram 
ação cautelar contra a CEF - Caixa Econômica Federal, visando ao reconhecimento do 
direito de quitar o imóvel financiado pelo SFH. 
Os autores adquiriram o imóvel de Maria Helenita Bezerra, através de um contrato de 
promessa de compra e venda devidamente registrado, assumindo a dívida existente com 
a Caixa Econômica em decorrência do financiamento recebido do Sistema Financeiro da 
Habitação - SFH para a sua aquisição. Alegam que, em razão das faculdades criadas 
pelas Leis 8.004/90 e 8.100/90 e pela Circular do BACEN nº 1.950/91, poderiam quitar o 
débito pagando 50% (cinqüenta por cento) do saldo devedor, independente de 
autorização da promitente-vendedora Maria Helenita. 
O MM. Juiz a quo julgou procedente o pedido, permitindo a quitação do imóvel nos termos 
requeridos na inicial. 
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Irresignada com essa decisão, apela a CEF, alegando, em síntese, a existência de uma 
ação declaratória proposta por Maria Helenita Bezerra, a discutir o valor do débito 
referente ao imóvel, devendo, por essa razão, a presente cautelar ser suspensa até 
decisão definitiva naqueles autos, por ser matéria prejudicial, bem assim diz ser 
impossível calcular agora o débito dos autores, em virtude da possibilidade de mudança 
nos critérios de pagamento das prestações. 
Relatei. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Na Apelação Cível nº 50149-CE - 
ação principal desta cautelar - proferi o seguinte voto: 
"Analiso, por primeiro, a questão da legitimidade passiva da União e da promitente-
vendedora, Maria Helenita, para o presente feito. 
Entendo incabível o litisconsórcio passivo necessário da União. 
Muito bem já disse o Julgador monocrático quanto à matéria, verbis: 
'A preliminar de que a União Federal deve figurar na lide como litisconsorte passiva 
necessária, representando o Conselho Monetário Nacional, no caso destes autos, não 
procede. É que não se discute nestes autos o cumprimento de normas fixadas pelo 
Conselho Monetário Nacional e que interessem fundamentalmente a todo o Sistema 
Financeiro da Habitação. Em verdade, o que se discute é se pode ou não a CEF recusar 
o pagamento que os autores querem efetuar, em seus próprios nomes, para quitar, nos 
moldes estatuídos nas Leis 8.004/90, 8.100/90 e na circular BACEN nº 1.950/91, o imóvel 
que lhes foi transferido, nos termos do documento de fls. 8/9 dos autos, pela mutuária 
Maria Helenita Bezerra, sob o pretexto de que só aceita tal pagamento se Maria Helenita 
Bezerra desistir da ação que promoveu contra sua pessoa. 
A própria CEF, em sua contestação diz, no item 18, que não questiona o disposto na Lei 
8.004/90 e na Lei 8.100/90 e, no item 20, que só aceita a liquidação do débito se Maria 
Helenita Bezerra desistir da ação declaratória que propôs contra a sua pessoa. 
Então, está evidenciado que não se litiga a respeito do cumprimento de normas fixadas 
pelo Conselho Monetário Nacional e que interessem fundamentalmente a todo o Sistema 
Financeiro da Habitação. 
Assim, não há motivo que justifique a citação da União Federal para que, representando o 
Conselho Monetário Nacional, venha integrar esta lide como litisconsorte passiva. 
Por tal fundamento, rejeito a preliminar de litisconsorte passiva necessário argüida pela 
contestante, bem como o requerimento dos autores, feito na réplica, para citar a União 
Federal como litisconsorte passiva necessária'. (fls. 51/52). 
Entretanto, em relação à participação de Maria Helenita Bezerra, entendo-a 
indispensável. 
Não na figura de denunciada à lide, como requereram a Caixa Econômica e os autores, 
mas sim como litisconsorte passiva necessária. A denunciação da lide está prevista no 
artigo 70 do CPC para resguardar, em geral, os direitos decorrentes da evicção e a 
indenização, por ação regressiva. No caso sub examine, entretanto, não verifico a 
ocorrência de nenhuma dessas possibilidades, mas encontro interesse dessa senhora 
suficiente para incluí-la no pólo passivo como litisconsorte. 
Explico. 
Maria Helenita realizou um contrato de promessa de compra e venda com Laércio Leite 
Amorim, autor da presente ação. Esse contrato (documentos de fls. 8/12), registrado em 
cartório, outorgou total direito de usar, gozar e dispor do bem, podendo, inclusive, liquidar 
a dívida hipotecária existente e transferir o imóvel para seu próprio nome. Entretanto, 
quando o promitente-comprador foi exercer esse direito, a CEF informou estar ainda em 
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tramitação a Ação Ordinária Declaratória nº 279/83, a discutir o valor das prestações e do 
saldo devedor e da qual a demandante Maria Helenita Bezerra se recusava a desistir. 
Por essa razão, o interesse da promitente-vendedora apresenta-se-me evidente, 
demonstrado, inclusive, no documento de fls. 94 da ação cautelar em apenso, em que ela 
impediu não só os autores da presente ação de proceder à quitação do imóvel em debate, 
como obstou ocorresse a desistência da ação na qual se debatia o valor da prestação do 
financiamento. 
Não estou a discutir aqui se ela poderia sustar a procuração em causa própria existente 
na escritura da promessa de compra e venda (fls. 8/9), questão essa ainda bastante 
controvertida na doutrina, mas apenas entendo que, por prudência, ela deve ser citada 
para mostrar as razões por que não permite a quitação, nem desiste da ação 
anteriormente ajuizada. 
Observe-se, ainda, que o pedido inicial inclui o registro do imóvel no nome dos autores. 
Ora, caso exista algum direito de Maria Helenita, ou da CEF, em decorrência da ação 
declaratória pendente, o que não se pode aferir com precisão, pois os dados existentes 
nos autos são insuficientes, ter-se-ia retirado a principal garantia existente, a hipoteca. 
Deve, portanto, no meu entender, ser anulada a sentença, a fim de que os autores sejam 
intimados a promover a citação de Maria Helenita Bezerra, litisconsorte passiva 
necessária, conforme previsto no parágrafo único do artigo 47 do CPC, em virtude do 
interesse já demonstrado e da possibilidade de dano ao seu patrimônio. 
Com essas considerações, rejeito a preliminar de litisconsórcio passivo necessário da 
União e acolho a preliminar de litisconsórcio passivo necessário de Maria Helenita 
Bezerra, anulando, assim, a sentença. Julgo prejudicada a apelação da CEF - Caixa 
Econômica Federal". 
Ora, a ação cautelar é acessória da principal, já que busca apenas assegurar a eficácia 
de decisão futura. A legitimidade passiva em ambas as ações é idêntica e, se a primeira 
sentença foi anulada por ausência de citação de litisconsorte passiva necessária, também 
nesse caso deve ocorrer o mesmo, conforme os termos da decisão supra. 
Com essas considerações, acolho a preliminar de litisconsórcio passivo necessário de 
Maria Helenita, anulando a sentença. Julgo prejudicada a apelação da CEF - Caixa 
Econômica Federal. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 54.936-PE 
Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-UFPE 
Apelados: ALCINDA INÊS GONÇALVES DE ANDRADE E OUTROS 
Advogados: DRS. LUCY MARCHAMBOIS ASSUNÇÃO DE MELO E OUTROS (APTE.) E CARLOS 
XAVIER BRASILEIRO (APDOS.) 
 

EMENTA 
Administrativo. Constitucional. Auxílio-creche. Decretos nºs 93.408/86, 99.548/90 e 
977/93. Desnecessidade de citação da União Federal para integrar o pólo passivo do 
feito. UFPE é autarquia com autonomia administrativo-financeira (Decreto-lei 200/67 e 
CF/88, art. 109, I, e art. 150). Vantagem já concedida por outros órgãos da Administração. 
Violação da isonomia entre servidores. Reembolso das parcelas vencidas e vincendas 
dentro dos limites estabelecidos no Decreto nº 99.548/90. Manutenção da sentença. 
Apelação improvida. 
1. A UFPE é autarquia pública federal, gozando de autonomia administrativo-financeira, 
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nos termos do Decreto-lei nº 200/67, em seu artigo 109, I, e 150 da CF/88. Assim, 
desnecessária a citação da União Federal para integrar o pólo passivo do feito ajuizado 
contra a referida autarquia. 
2. O auxílio-creche, previsto nos Decretos nºs 93.408/86 e 99.548/90, que foi 
regulamentado pelo Decreto nº 977/93, é devido aos servidores da UFPE desde a sua 
instituição, observados, quando do seu reembolso, os limites de valor fixados nesses 
Diplomas Legais. A vantagem já foi concedida aos servidores de outros órgãos da 
Administração, tendo de ser paga também aos autores, em respeito ao princípio da 
isonomia. 
3. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos. 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, voto e notas taquigráficas constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 11 de dezembro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Trata-se de apelação de sentença 
que julgou procedente o pedido aduzido por servidores da UFPE, condenando esta a 
reembolsar-lhes as despesas com assistência pré-escolar dos seus filhos menores de 
seis anos, inclusive das parcelas vincendas, observando os limites do Decreto nº 
99.548/90 e do Decreto nº 977/93, com juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação 
e correção monetária a partir das datas em que as despesas foram efetivadas. 
Em suas razões recursais, a UFPE requereu a anulação da sentença para que seja citada 
a União Federal para integrar o pólo passivo do feito e, no mérito, alegou que não poderia 
ser condenada a reembolsar as referidas despesas, posto que, sendo entidade 
autárquica, de relativa autonomia, não dispunha das verbas orçamentárias específicas 
para a execução do programa de creche, que dependeria de autorização e colaboração 
de outros órgãos governamentais. Dessa forma, pugnou pela total reforma do decisum. 
Contra-razões apresentadas, em que se requer a manutenção da sentença por seus 
próprios fundamentos. 
Regularmente processado o recurso, subiram os autos a este Tribunal. 
Dispensada a revisão (art. 30, IX, do RI). 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): A despeito dos esforços 
levados a efeito pela diligente Procuradora da Universidade Federal de Pernambuco, seus 
argumentos não se afiguram convincentes da necessidade de qualquer reforma da 
sentença recorrida, que decidiu de forma irreparável a lide, inclusive quanto à 
desnecessidade de inclusão da União Federal no pólo passivo do feito. Dessa forma, 
passo a transcrever os principais trechos da decisão referida, para utilizá-los como minha 
própria motivação de decidir (fls. 92/96): 
"II — a preliminar suscitada pela autarquia no sentido do chamamento da União Federal à 
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relação processual é de ser indeferida. O que distingue os órgãos das autarquias é 
exatamente a personalidade jurídica. Nesse sentido expressamente dispõe o Decreto-lei 
nº 200/67, art. 5º. A Constituição Federal, quando em várias passagens, como o art. 109, 
I, art. 150, parágrafo 2º, expressamente distingue as autarquias da União Federal. A 
UFPE é um sujeito de direitos e obrigações distinto da União Federal. 
A questão suscitada nos presentes autos prende-se, sobretudo, ao respeito ao princípio 
da isonomia. Inúmeras entidades da Administração Pública Federal concedem aos seus 
servidores o auxílio aqui pretendido. Como exemplo, citaria a própria Justiça Federal. O 
benefício de natureza 'salarial' indireto, implica a observância do disposto no art. 37 da 
Constituição Federal. Não deveria haver pagamento a servidor de órgão ou a pessoa 
alguma sem que tal benefício albergasse todos os demais servidores da Administração 
Pública direta, autárquica e/ou fundacional pública. A discriminação, em matéria de 
educação, é odiosa e deve ser repelida, sobretudo quando alcança exatamente o 
conjunto de servidores de órgãos ou entidades de grande 'poder de pressão', de que são 
exemplos as Universidades Públicas. 
O pedido deve ser amparado, observando-se, somente, os limites de reembolso previstos 
na legislação de regência. Evidentemente, que o valor a ser objeto de ressarcimento 
deverá ter como limite o estabelecido no Decreto nº 99.548/90 e posteriormente pelo 
Decreto nº 977/93. 
O reembolso deve alcançar não só as parcelas já vencidas, mas também as vincendas, 
observados os mesmos limites. 
Isto posto,  
III — julgo procedente a ação para condenar a ré ao reembolso das despesas com 
assistência pré-escolar dos filhos menores de seis anos dos autores, inclusive das 
parcelas vincendas, observados os limites do Decreto nº 99.548/90 e do Decreto nº 
977/93, acrescida a condenação pecuniária de juros de mora de 0,5% a.m. a partir da 
citação e correção monetária a partir das datas em que as despesas foram efetivadas. 
Condeno, ainda, a ré ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 
quantum da condenação pecuniária e reembolso das custas processuais". 
Cabe ressaltar, por fim, que a apelante encontra-se cumprindo as determinações 
constantes dos decretos em questão, não admitindo, apenas, que estaria obrigada a 
reembolsar as despesas com educação anteriormente realizadas pelos autores, face à 
existência de diferentes formas de concessão da obrigação. No entanto, tal argumento 
tampouco pode prosperar. Se não for através de reembolso dos valores, não há como a 
apelante adimplir com a sua obrigação. 
Pelos motivos acima expostos, nego provimento à apelação, mantendo a sentença 
recorrida em todos os seus termos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 60.575-PE 
Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Apelante: RESTAURANTE E PIZZARIA BRASÍLIA LTDA. 
Apelada: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO-SUNAB 
Advogados: DRS. DANILO PADILHA DE OLIVEIRA (APTE.) E GEORGE FERNANDO RIBEIRO 
NEVES E OUTROS (APDA.) 
 

EMENTA 
Embargos à execução. Administrativo. Tabelamento do preço do chope. Portarias nºs 
300/91 e 78/91. Estabelecimento que oferece difusão mecânica de som. Exclusão da 
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limitação. Prova oferecida por declaração de fiscal da SUNAB. Presunção de veracidade. 
Ausência de prova em contrário. Apelação provida. 
1. O tabelamento do preço do chope, previsto na Portaria nº 78/91 da SUNAB, não se 
aplica aos estabelecimentos onde há difusão mecânica de som, por força do art. 1º, "d", 
da Portaria nº 300/91 da SUNAB. 
2. O apelante apresentou documentos que comprovam a difusão mecânica de som no 
seu estabelecimento, quais sejam, guias de recolhimento ao ECAD e declaração de fiscal 
da própria SUNAB, que presume-se verdadeira, até porque não impugnada por qualquer 
outra prova. 
3. Apelação provida para, desconstituindo o auto de infração que deu origem à execução 
embargada, declarar a improcedência da execução fiscal e inverter os ônus da 
sucumbência. 
 

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, voto e das notas taquigráficas constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 11 de dezembro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Cuida-se de apelação de sentença 
que decidiu pela improcedência de embargos à execução fiscal, que objetivavam a 
desconstituição de multa aplicada por atuação do órgão fiscalizador-embargado, que 
verificou o desatendimento de ato interventivo na economia (Lei Delegada nº 04/62, art. 
11, alínea "a"), consubstanciado no aumento do preço do chope acima dos limites 
estabelecidos pela Portaria SUPER nº 976/91. 
Alega o apelante que estaria autorizado a vender a referida bebida sem os limites de 
preço estabelecidos pela Portaria 78/91, cuja inobservância ocasionou a pena pecuniária 
referida, por força do disposto no art. 1º, letra "d", da Portaria nº 300/91, que excluiu 
daquele controle os estabelecimentos onde houvesse "apresentação artística ou musical 
ao vivo e/ou através de difusão mecânica de som ou imagem, observadas as normas 
específicas em vigor".  
Assim, sustentando oferecer em seu estabelecimento difusão mecânica de som, 
apresentando o apelante comprovação de contribuição ao ECAD, que é o órgão 
competente para autorizar tal difusão, entende ser indevida a execução fiscal embargada. 
Além disso, o apelante trouxe à colação o auto de notificação da própria SUNAB (fls. 20), 
anterior ao que deu origem à execução em tela, em que o próprio agente da 
Superintendência-embargada atesta expressamente a difusão mecânica de som no 
estabelecimento notificado. 
O MM. Juiz Federal entendeu não ter o apelante logrado provar a difusão mecânica de 
som em seu estabelecimento, o que foi também defendido pela apelada, em suas contra-
razões ao recurso.  
Dispensada a revisão (Regimento Interno, art. 30, IX). 
É o relatório. 
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VOTO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: A questão em tela resume-se em 
saber se é legal ou não a ação da SUNAB, que autuou o apelante por entender que o 
mesmo vendia chope por preços superiores aos estabelecidos pela Portaria nº 78, de 
07.02.91, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento. Tal Portaria reza, em seu 
art. 1º, o seguinte: 
"Art. 1º. Os preços máximos de venda ao consumidor dos produtos cerveja de baixa 
fermentação, chopes e refrigerantes em embalagem de vidro, plástico ou lata, em todo o 
território nacional, são fixados através da aplicação da fórmula: 
PMC = P X MV + S, onde 
PMC = Preço Máximo de Venda ao Consumidor. 
P = Preço Máximo do Revendedor/ Distribuidor/ Indústria ou Comércio Varejista, 
protocolado no Departamento de Abastecimento e Preços. 
MV = Margem do estabelecimento varejista, de conformidade com o previsto no art. 3º 
desta Portaria. 
S = Repasse do aumento decorrente da incidência do ICMS/ST, de acordo com a alíquota 
diferenciada em cada Estado. 
§ 1º. Na aplicação da fórmula será observado o arredondamento do múltiplo de Cr$ 5,00 
imediatamente superior". 
Foi com base na fórmula acima transcrita que a SUNAB procedeu aos cálculos de fls. 40, 
que, segundo defende, demonstrariam a infração cometida pelo apelante, que estaria 
vendendo a bebida por preços em muito superiores aos apurados. 
No entanto, defende-se o apelante, afirmando militar em seu favor o comando legal 
contido na Portaria nº 300 do mesmo Ministério, de 30.04.91, que em seu artigo 1º diz: 
"Art. 1º. Excluem-se do disposto nos arts. 1º e 3º da Portaria nº 78, de 07 de fevereiro de 
1991, os preços das cervejas de baixa fermentação, chope e refrigerantes vendidos nos 
seguintes estabelecimentos: 
a) associações e clubes de caráter desportivo e/ou recreativo; 
b) praças desportivas; 
c) meios de hospedagem; 
d) estabelecimentos comerciais que tenham apresentação artística ou musical ao vivo 
e/ou através de difusão mecânica de som ou imagem, observadas as normas específicas 
em vigor; 
e) estabelecimentos que prestam serviços no sistema DRIVE IN. 
..........................................................." 
Com efeito, afirma o apelante que oferece aos clientes do seu estabelecimento a 
execução de música através de equipamento mecânico. Comprovando tal assertiva, 
trouxe à colação cópias devidamente autenticadas de guias de recolhimento ao ECAD, 
que é o órgão competente para fiscalizar a execução de obras musicais, por qualquer 
meio, em estabelecimentos comerciais, para efeito de pagamento de direitos autorais, 
bem como uma cópia de auto de notificação lavrado por um agente da própria SUNAB 
que declara, expressamente, haver difusão de som por meio mecânico no 
estabelecimento comercial do apelado (fls. 20/25). 
O MM. Juiz Federal monocrático, no entanto, entendeu que o ora apelante não logrou 
comprovar nos autos o fato que o excluiria da obrigação de proceder de acordo com a 
Portaria nº 78/91, ao fixar o preço do chope oferecido em seu restaurante, qual seja, o 
fato de oferecer música executada no seu estabelecimento através de equipamento 
eletrônico. 
Entretanto, além dos comprovantes de recolhimento para o ECAD, para quem só 
contribuem pessoas jurídicas que promovem a execução pública de obras musicais, o 
apelante trouxe à colação um ato de notificação, datado de 16.01.92, em que o agente 
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fiscal da própria SUNAB declara, verbis: 
"(...) tendo música mecânica, digo, difusão mecânica de som". 
Em sua contestação, a apelada nada disse acerca de tal declaração, tampouco sobre as 
guias de recolhimento referidas. Ademais, a declaração constante do auto de notificação 
mencionado, até prova em contrário, por ter sido emanada de funcionário público no 
exercício de suas funções, goza de presunção de veracidade.  
Assim, entendo que a r. sentença merece ser reformada, posto que, contrariamente aos 
argumentos ali expendidos, logrou o apelante comprovar estar excluído da incidência da 
disposição do art. 1º da Portaria nº 78/91, por expressa disposição da Portaria nº 300/91, 
ambas do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento. 
Dessa forma, dou provimento à apelação para, pelas razões acima expostas, 
desconstituir o título executivo que deu origem à execução fiscal embargada, invertendo, 
por conseguinte, os ônus da sucumbência. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 77.518-CE 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelados: LANDRY LEÃO RIBEIRO E OUTROS 
Advogados: DR. JOSÉ OLAVO FRANÇA E OUTRO (APDOS.) 
 

EMENTA 
Processual Civil. Ação cautelar. Depósitos judiciais. Presença dos pressupostos 
autorizativos da cautela reclamada. Retenção de Imposto de Renda sobre parcela de 
complementação de aposentadoria. 
1. Pedido de depósito, à ordem do juízo, dos valores recolhidos pela CAPEF, incidentes 
sobre a parcela de complementação da aposentadoria, até o julgamento final da ação 
"principal", onde se discute a legalidade de tal retenção. 
2. Na ação cautelar, além da presença das condições genéricas da ação, é indispensável 
a presença dos pressupostos específicos do periculum in mora e do fumus boni juris.  
3. Presença da aparência do bom direito e do perigo de dano eis que, se não se garantir o 
depósito em juízo dos valores discutidos, é possível que, posteriormente, o provimento 
jurisdicional a ser entregue se possa converter em inutilidade. Risco de que não se faça 
possível a justa composição do litígio. 
4. Apelação e remessa oficial improvidas. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos em que são partes as acima 
identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório, 
voto do Juiz Relator e notas taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o 
presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 6 de fevereiro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de ação cautelar, com pedido de 
liminar, interposta por Landry Leão Ribeiro e outros contra a União Federal, ao fito de 
compelir a que a CAPEF - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste 
do Brasil deposite, em juízo, os valores descontados a título de Imposto de Renda na 
Fonte - IRF, incidente sobre a parcela de complementação da aposentadoria. 
Sustentam os autores que a CAPEF vem fazendo incidir o cálculo do imposto, com o 
conseqüente recolhimento do mesmo aos cofres da Receita Federal, sobre a totalidade 
da complementação de aposentadoria que paga aos aa., quando, na verdade, segundo 
dizem, deveria fazer incidir apenas sobre a parte proporcional à contribuição do 
empregador, excluída, portanto, a parte referente às contribuições cujo ônus recai sobre 
os empregados. 
Porfiam que, de acordo com o artigo 6º, inciso VII, da Lei nº 7.713, de 1988, e o item 4 da 
Instrução Normativa 49/89, expedida pela Secretaria da Receita Federal, têm direito à 
isenção do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre a complementação de 
aposentadoria que recebem da CAPEF. 
Entretanto, segundo ratificam, o referido tributo vem sendo cobrado indevidamente, 
motivo pelo qual suplicam por que seja determinado o depósito judicial dos valores 
discutidos, a fim de evitar, futuramente, os procedimentos repetitórios de indébito. Peça 
pórtico (fls. 03 a 06).Liminar deferida nos termos do pedido (fls. 19). 
Contestação da União Federal às fls. 24/26, na qual se afirma inexistirem os requisitos 
autorizadores da tutela reclamada, pugnando pela revogação da liminar e pela 
improcedência da cautelar. 
A CAPEF insurgiu-se nos autos (fls. 32/33), ao fundamento de que, como fonte pagadora, 
está obrigada a cumprir as orientações emanadas da Secretaria da Receita Federal - SRF 
e, por isso, inexiste interesse no deslinde da controvérsia; porque, como fonte pagadora e 
responsável, por substituição, pelo pagamento do tributo, limita-se a descontar e recolher 
à Receita Federal o imposto devido, como determinado pela autoridade fazendária. 
O MM. Juiz singular julgou procedente o pedido dos autores, tornando definitiva a cautelar 
reclamada até o julgamento final da ação "principal" (fls 40/44).  
Contra a r. sentença desafiou a Fazenda Nacional recurso de apelação (fls. 47/48 dos 
autos), destacando os seguintes fundamentos como bastantes à reforma do decisum: a) a 
presente cautelar não versa sobre pedido de depósito preparatório de ação, e sim, 
pretendem os apelados que o Juiz ordene a um terceiro, no caso a CAPEF, que faça um 
depósito das cifras descontadas dos seus estipêndios, ao invés de recolhê-los ao Tesouro 
Nacional; b) os apelados solicitam uma intervenção arbitrária na administração interna de 
uma entidade de previdência privada, que não é sequer parte no processo; c) é 
inadequada a fundamentação da sentença recorrida, porque jamais poderia estar 
amparada no disposto no artigo 150, inciso II, do Código Tributário Nacional - CTN. 
Contraminuta às fls. 50/52; porfia-se pela manutenção do decisum. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Afigura-me irreprochável a r. decisão 
proferida no juízo planicial, a qual se mantém a teor próprio. 
Ab initio, destaco que, examinando os argumentos debuxados na peça inicial, ao contrário 
do que sustenta a União, convenci-me da presença dos pressupostos indispensáveis à 
propositura da ação. Confira-se. 
Colimam os autores/apelados, através da presente cautelar, que o MM. Juiz a quo ordene 
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à CAPEF - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil a 
depositar, em juízo, os valores recolhidos a título de Imposto de Renda na Fonte - IRF, 
incidente sobre a parcela de complementação da aposentadoria, até o julgamento final da 
ação "principal", onde se discute a legalidade de tal desconto. 
É consabido que a ação cautelar, que tem por objetivo conferir à parte interessada a 
segurança e a garantia necessárias ao desenvolvimento profícuo e eficaz da ação 
"principal", seja em processo de conhecimento, seja no de execução, reclama, para a sua 
propositura, além da presença das condições gerais da ação, que exista a possibilidade 
da ocorrência de um dano potencial, de um risco que deva ser obstaculizado incontinenti, 
sob pena de a parte interessada, na pendência da ação dita "principal", ver o direito 
material posto em xeque sofrer dano irreparável.  
É o periculum in mora de que cogita a sã doutrina e que, no caso dos autos, desponta sob 
induvidoso feitio. 
Discutindo a parte autora, judicialmente, a ilegalidade da retenção do Imposto de Renda 
na Fonte e, visando usufruir de possível crédito oriundo de recolhimentos feitos a maior, 
postula o depósito judicial desses valores, até que seja julgado o mérito da questão. 
O "perigo da demora", então, é vislumbrável, pois os procedimentos repetitórios de 
indébito dificultam o recebimento de tais valores, podendo custar muito tempo. Quanto ao 
segundo requisito - o fumus bonis juris -, este é caracterizado, segundo a doutrina 
tradicional, pela provável existência de um direito a ser tutelado no processo principal. 
Segundo Calamandrei, "para a providência cautelar basta que a existência do direito 
pareça verossímil, basta que, segundo um cálculo de probabilidade, se possa prever que 
a providência principal declarará o direito em sentido favorável àqueles que solicitam a 
medida cautelar". 
Ou, consoante os escólios da doutrina processualista mais aggiornada, que exista a 
possibilidade do provimento jurisdicional a ser entregue se converter em inutiliter datur. 
Pretende a parte autora o reconhecimento, pelo Poder Judiciário, da inconstitucionalidade 
da retenção, na fonte, do Imposto de Renda incidente sobre a complementação de 
aposentadoria, a teor do artigo 60, inciso VII, da Lei nº 7.713, de 1988. 
Qualquer que seja, pois, a concepção doutrinária que se adote, forçoso é convir que o 
fumus bonis juris, no caso concreto, está presente. 
Não bastasse apenas isso, a tutela jurisdicional ora pleiteada não é a definitiva. O 
processo cautelar pressupõe, em princípio, a provisoriedade e a temporariedade da 
medida pretendida, com sua sobrevida atrelada ao desate da ação "principal". 
No escólio de Liebman, "a ação cautelar é sempre ligada a uma relação de 
complementariedade a uma ação principal, já proposta ou da qual se anuncia a próxima 
propositura". O acima reproduzido autoriza a que se afirme que a ação cautelar tem por 
escopo evitar os efeitos do tempo sobre uma situação fática, a fim de não lesar ou tornar 
ineficaz o direito da parte postulante com a demora da prestação e/ou tramitação 
processual. 
Sob amparo dessas, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 84.379-AL  
Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelada: MARY CLAUDIA VITORIANO TORRES 
Advogados: DRS. JOSÉ MOURA ROCHA E OUTRO (APDA.) 
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EMENTA 
Administrativo. Concurso público para o cargo de escrivão do Departamento de Polícia 
Federal. Teste de capacitação física. Reprovação da candidata. Novo teste com 
aprovação. 
1. Rejeita-se a preliminar de integração de entidades sem personalidade jurídica. 
2. O objetivo da prova de capacidade física é avaliar as condições do candidato para o 
efetivo exercício do cargo. Ainda que reprovado num dos testes da prova, com a 
realização de novo teste o candidato conseguiu obter êxito. Em sendo assim, o objetivo 
da prova foi alcançado, pois demonstrada a aptidão física do candidato, a ensejar a sua 
participação nas provas seguintes do certame. 
3. Apelação e remessa improvidas.  
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa, 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, 26 de fevereiro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: O caso é de ação ordinária ajuizada por Mary 
Claudia Victoriano Torres contra a União Federal, visando à manutenção de liminar 
concedida em ação cautelar, concedida para que a autora prosseguisse nos exames de 
capacidade física, relativos ao concurso público para o cargo de escrivão do 
Departamento de Polícia Federal. 
Alega, em suma, a autora, que foi preterida no prova de "subida em corda" por avaliação 
equivocada do fiscal. Sustentou que, após a liminar, refez o teste, sendo, desta vez, 
aprovada. Aduziu, ainda, ter passado em todas as etapas precedentes do concurso, 
encontrando-se em perfeitas condições para assumir o cargo. 
O MM. Juiz Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária de Alagoas julgou procedente o 
pedido e condenou a ré ao pagamento de honorários fixados em 5% (cinco por cento) 
sobre o valor da causa. 
Irresignada, recorre a União, alegando, em preliminar, a necessidade da presença do 
órgão examinador e da Academia Nacional de Polícia, na condição de litisconsortes 
passivos necessários. No mérito, enfatiza que, tratando-se de questão subjetiva, a cargo 
do examinador, fica impossibilitada a revisão pelo Poder Judiciário.  
Com as contra-razões, vieram-me os autos conclusos por distribuição. 
É o relatório.  
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): Examino a preliminar de necessidade de 
integração do órgão examinador e da Academia Nacional de Polícia na relação 
processual. 
É bem verdade que a União não suscitou referida preliminar quando da contestação, mas 
se tratando de matéria que pode ser argüida ex officio, passo a apreciá-la. 
Entendo que os entes mencionados pela apelante não detêm personalidade jurídica para 
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integrarem o processo. 
Na verdade, a União Federal é a única parte a figurar no pólo passivo. 
Rejeito a preliminar. 
Quanto ao mérito, observo que a apelada, na condição de candidata do concurso para o 
cargo de escrivão da Polícia Federal, após realizar as provas de conhecimentos 
(português, geografia, história e atualidades), datilografia, psicotécnico e exame médico, 
nas quais logrou aprovação, foi eliminada no teste de capacidade física, na modalidade 
"subida na corda", por ter, segundo o examinador, levantado um dos pés para pegar 
impulso. 
Por força de liminar concedida em ação cautelar, realizou novos exames, tendo, desta 
feita, logrado êxito. 
O argumento da União Federal é de que, sendo o teste objeto de avaliação subjetiva do 
examinador, a decisão por ela adotada não é suscetível de revisão pelo Poder Judiciário. 
Essa questão, na verdade, é uma inovação processual, pois a apelante quando do 
oferecimento da contestação não produziu tal raciocínio, daí tratar-se de invocação 
preclusa. 
Na realidade, o deslinde da matéria em causa tem por norte o fato de que a realização de 
novo exame permitiu à autora comprovar sua aptidão física e, por conseqüência, 
possibilitar-lhe o prosseguimento nas últimas etapas do concurso, isto é, de investigação 
social e no Curso de Formação Profissional do DPF. 
Com razão, pois, a sentença, ao asseverar que "o objetivo da prova de capacidade física, 
ou seja, avaliar as condições da candidata para o efetivo exercício do cargo, no caso, foi 
alcançado, demonstrando ela estar física, mental e intelectualmente apta a participar do 
certame" (fls. 45).  
Isto posto, nego provimento à apelação e à remessa, mantendo a sentença pelos seus 
bem apresentados fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 87.486-AL 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: IRMÃOS BARROS COM. LTDA. 
Advogado: DR. MOURIVALDO WANDERLEY DUARTE (APDA.) 
 

EMENTA 
Processual Civil. Embargos à execução fiscal. Ausência de certeza, exigibilidade e 
liquidez do título discutido. Ocorrência de ação anulatória de débito fiscal. 
1. O título executivo, tanto o judicial como o extrajudicial, deve estar revestido de certas 
formalidades indispensáveis, conforme dispõe textualmente o art. 586 do Código 
Processual Civil, quais sejam, a liquidez, a certeza e a exigibilidade. 
2. Encontrando-se a matéria de mérito em discussão através de ação ordinária anulatória 
de débito fiscal, o título executivo deixa de revestir os pressupostos de certeza, liquidez e 
exigibilidade, pois apenas com o trânsito em julgado da referida ação é que deixará de 
pairar dúvidas sobre a exigibilidade ou não dos valores executados pela Fazenda 
Nacional. Precedentes deste Egrégio Tribunal. 
4. Apelação e remessa oficial improvidas. 
 

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

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de apelação cível interposta pela 
Fazenda Nacional contra sentença proferida pelo perilustre Magistrado a quo, o qual 
julgou procedentes os embargos à execução fiscal promovidos por Irmãos Barros 
Comércio Ltda. 
Fundamentou-se o ilustre Julgador na inexistência de título líquido, certo e exigível que 
viabilizasse a execução fiscal, face à ação de anulação de débito fiscal ajuizada pela 
embargante. 
Sustenta a Fazenda Nacional, resumidamente, em suas razões de apelo (nos autos às fls. 
198/199), que o provimento da apelação da embargante, nos autos da ação anulatória, 
não pode obstaculizar a execução fiscal, pois ainda não houve o trânsito em julgado da 
mesma. 
As contra-razões repousam às fls. 202/204 e são pela manutenção da sentença ora 
fustigada. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Não merece reforma a decisão 
atacada. 
É consabido que o título executivo, tanto o judicial como o extrajudicial, deve estar 
revestido de certas formalidades indispensáveis, conforme dispõe textualmente o art. 586 
do Código Processual Civil, quais sejam: a liquidez, a certeza e a exigibilidade. 
Na doutrina, Humberto Theodoro Júnior traça, com precisão, ao comentar o ensinamento 
de Calamandrei, que "ocorre a certeza em torno de um crédito quando, em face do título, 
não há controvérsia sobre sua existência (an); a liquidez, quando é determinada a 
importância da prestação (quantum); e a exigibilidade, quando o seu pagamento não 
depende de termo ou condição, nem está sujeito a outras limitações". (Curso de Direito 
Processual Civil, vol. II, p. 740). 
O embargante discute, através de ação ordinária anulatória de débito fiscal, o mérito 
relativo ao título executivo, ora em lide, tombado neste Egrégio Tribunal sob o nº 
93.05.39966-5, encontrando-se, atualmente, para julgamento dos embargos infringentes, 
cujo relator é o eminente Juiz Francisco Falcão. 
Dessa forma, pendente o recurso, cujos efeitos são o devolutivo e o suspensivo, entendo 
que o título executivo deixa de se revestir dos pressupostos de certeza, liquidez e 
exigibilidade, pois apenas com o trânsito em julgado da referida ação é que deixarão de 
pairar dúvidas sobre a exigibilidade ou não dos valores exigidos pela Fazenda Nacional. 
Nesse sentido, convém que se destaquem os seguintes julgados: 
"Processual Civil. Execução fiscal. Dívida parcialmente paga. 
- Admitindo-se que a quantia em cobrança é, em parte, indevida, desaparece a presunção 
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de liquidez e certeza, e a certidão de dívida ativa já não é título hábil a aparelhar a 
execução, que, por isto mesmo, não pode prosseguir para cobrança do saldo. Neste caso, 
a entidade credora há de regularizar a inscrição administrativamente para, em seguida, 
ingressar em juízo com título hábil. 
- Recurso improvido". (TRF 5ª Região, AC 17911-CE, 1ª Turma, Relator Juiz Hugo 
Machado, julg. 03.03.94). 
"Processual Civil. Execução fiscal. Embargos. Prova pericial. Liquidez e certeza.  
- A conclusão da perícia judicial somente pode ser elidida por seguros elementos de 
convicção, não bastando alegações da parte com a mesma insatisfeita. 
- A comprovação de ser indevido, pelo menos em parte, o crédito em execução, afasta a 
presunção de liquidez e certeza e, assim, inviabiliza a execução, posto que o lançamento 
do tributo compete privativamente à autoridade administrativa, não podendo o juiz 
incursionar nas atribuições desta". (TRF 5ª Região, 1ª Turma, AC 30645-RN, Relator Juiz 
Hugo Machado, julg. 08.09.95). 
"Processual Civil. Embargos à execução. Execução de imóvel hipotecado. Pendência de 
ação declaratória. Iliquidez do título. Apelação improvida. 
01 - A execução contra mutuários da casa própria tem como título-base o contrato de 
financiamento celebrado entre as partes. 
02 - Este título, no entanto, deixa de ser líquido, certo e exigível se ele tem a validade de 
suas cláusulas discutidas em juízo, até que seja proferida sentença sobre o assunto. 
03 - Proposta a execução posteriormente à interposição da ação declaratória de nulidade 
contratual, passa a carecer de liquidez, certeza e exigibilidade o título que a fundamenta. 
04 - Apelação improvida". (TRF 5ª Região, 2ª Turma, AC 24592-CE, Rel. Juiz Araken 
Mariz, julg. 11.10.94). 
Sob amparo das razões acima expostas, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto.  
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 99.449-PE 
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS  
Apelada: RUBENITA COUTINHO DE MENEZES 
Lit. Pass.: MARIA DO SOCORRO FERRAZ DE MENEZES 
Advogados: DRS. MARLENE BARBOSA PONTES E OUTROS (APTE.), DULCINÉA COUTINHO 
DA SILVA E OUTRO (APDA.) E HAROLDO ALVES DE FARIAS E OUTRO (LIT. PASS.) 
 

EMENTA 
 Previdenciário e Civil. Pensão por morte. Bigamia. Cônjuge de boa-fé. Desnecessidade 
de comprovação da dependência econômica. 
1. A esposa que de boa-fé contraiu matrimônio com quem já era casado tem direito a 
perceber metade da pensão, sem necessidade de comprovar a dependência econômica 
para com o de cujos. 
2. Apelação improvida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, do voto do Juiz 
Relator e das notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente 
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julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 3 de fevereiro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe 
apelação contra sentença que o condenou a pagar a Rubenita Coutinho de Menezes 50% 
(cinqüenta por cento) do valor da pensão decorrente da morte do segurado José Cabral 
de Menezes. 
A autarquia previdenciária aduz, em síntese, nas razões recursais, que "o intervalo de 
tempo entre o óbito do segurado e o requerimento da pensão, por parte da apelada, é de 
07 (sete) anos, não se caracterizando, assim, a dependência econômica da autora em 
relação ao de cujus. Conclui, por conseguinte, que, se não existe dependência 
econômica, não tem a autora direito a receber a pensão. 
Contra-razões apresentadas, pela confirmação da sentença. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Insurge-se a autarquia apelante contra a 
concessão de metade da pensão para a autora, sob o argumento de que não existe 
dependência econômica, uma vez que aquela somente requereu tal benefício sete anos 
depois do óbito do segurado. 
Na realidade, o argumento supra é inócuo no caso em exame. Isso porque a autora 
demonstrou ser casada no civil com o segurado, conforme atesta a certidão de 
casamento anexada aos autos. Ora, a legislação previdenciária não exige que o cônjuge 
comprove, para a percepção de pensão, a dependência econômica - exceto o cônjuge 
ausente, o que aqui não se cuida. 
Ficou comprovado nos autos que o segurado José Cabral de Menezes casou duas vezes, 
incorrendo em crime de bigamia. Também restou comprovada a boa-fé da apelada. Em 
relação a esta, o casamento produz seus efeitos, consoante apregoa o parágrafo único do 
art. 221 do Código Civil, de sorte que a ela não pode ser negada a pensão ora discutida.  
Ante estas considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 99.836-CE  
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. ADAIL COLARES TÁVORA E OUTROS (APTE.) E RAIMUNDO ALVES 
SIQUEIRA E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Previdenciário. Embargos à execução. Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. 
Depósito em conta corrente. Incabível. 
1. No acordo coletivo homologado pelo Tribunal Superior do Trabalho consta, na cláusula 
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terceira - Programa de Alimentação -, que a forma de ajuda-alimentação seria através de 
tíquetes e não em dinheiro depositado em conta corrente, o que torna clarividente a 
transgressão à determinação emanada do TST. 
2. O pagamento efetuado pelo Banco do Brasil, mediante crédito em conta corrente dos 
seus empregados, não configura salário in natura e sim salário, sobre o qual incidirá 
desconto de contribuição previdenciária, nos termos do Regulamento do Custeio da 
Previdência Social. 
3. Apelação improvida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, do voto do Juiz 
Relator e das notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 7 de outubro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de embargos à execução opostos pelo 
Banco do Brasil S/A contra o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. 
Aduz o embargante, na inicial, que não procede a dívida imposta pelo INSS, a título de 
contribuição previdenciária, decorrente da ajuda-alimentação paga aos seus empregados, 
uma vez que a citada contribuição não incide sobre tal verba, pois a mesma foi instituída 
em caráter indenizatório e de natureza não salarial, nos termos do acordo coletivo de 
trabalho firmado com a CONTEC - Confederação dos Trabalhadores nas Empresas de 
Crédito. 
Em sua impugnação aos embargos, alega a autarquia previdenciária que a empresa 
executada não se inscreveu legalmente no Programa de Alimentação do Trabalhador - 
PAT e, ainda assim, vinha pagando em dinheiro a alimentação dos empregados, através 
de depósito em conta corrente dos mesmos, caracterizando salário de contribuição. 
O insigne Juiz monocrático da Comarca de Assaré, Estado do Ceará, julgou 
improcedentes os embargos, declarando subsistente a penhora e condenando o 
embargante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios. 
O Banco do Brasil S/A, ao apelar da decisão monocrática, renovou os fundamentos 
desenvolvidos na inicial, insistindo na reforma da sentença. 
O apelado apresentou contra-razões, pugnando pela confirmação da decisão recorrida. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A matéria, ora posta em discussão, versa 
sobre a legalidade da cobrança das contribuições previdenciárias devidas pelo Banco do 
Brasil S/A, originadas de valores pagos (em moeda) a seus empregados, a título de 
ajuda-alimentação, sem estar legalmente inscrito no Programa de Alimentação do 
Trabalhador - PAT. 
A questão a ser abordada é, basicamente, sobre o depósito em dinheiro na conta corrente 
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dos empregados do banco apelante, que, no seu entender, configura salário in natura. 
Afirma o apelante que o pagamento foi oriundo de acordo coletivo de trabalho firmado 
entre o mesmo e a Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito - 
CONTEC, sob a coordenação do Tribunal Superior do Trabalho, sendo instituído em 
caráter indenizatório e de natureza não salarial. 
No entanto, observa-se que a cláusula terceira do citado acordo está expressa como a 
seguir: 
"A partir de 01.11.87 e até o termo final deste acordo, o Banco fornecerá a seus 
empregados, a título de ajuda-alimentação, 01 (um) tíquete no valor de CZ$ 100,00 (cem 
cruzados) - reajustado trimestralmente pelo Índice de Preços ao Consumidor - IPC, 
acumulado a partir de setembro/87, para cada dia efetivamente trabalhado". 
Ressalte-se que, no acordo coletivo homologado pelo Tribunal Superior do Trabalho, 
consta da cláusula terceira - Programa de Alimentação, que a forma de ajuda-alimentação 
seria através de tíquetes e não em dinheiro, pelo que é clarividente que houve 
transgressão à determinação emanada do TST. 
Nessa linha de raciocínio, trago à colação os ensinamentos de Arnaldo Süssekind, Délio 
Maranhão, Segadas Vianna, com a participação de João de Lima Teixeira Filho, que 
doutrinam da seguinte forma: 
"Como se infere, a alimentação fornecida de conformidade com esse programa não se 
confunde com a prestação in natura decorrente de cláusula expressa ou tácita do contrato 
de trabalho (art. 458 da CLT). Esta possui natureza salarial; aquela tem caráter 
assistencial e não se incorpora no contrato de trabalho como direito do empregado. O 
empregador poderá desistir do programa que propôs e executa, nos termos da Lei nº 
6.321, sem que desse ato resulte para o empregador o direito de exigir o seu 
restabelecimento ou qualquer indenização". 
Ainda: 
"Não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura, pela empresa, nos 
programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho". 
(Instituições de Direito do Trabalho, vol. I, 21ª edição - Editora LTR Ltda., p. 340). 
Diante das considerações acima expendidas, nego provimento à apelação e mantenho a 
sentença em todos os seus termos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 104.162-RN 
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM- DNER 
Apelado: CARLOS AUGUSTO AZEVEDO MAFRA 
Advogados: DRS. CLOVES MARTINS E OUTROS (APTE.) E LUIZ ROBERTO SILVA VIEIRA E 
OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Administrativo. Reparação por ato ilícito. Culpa do DNER demonstrada. 
1. A responsabilidade civil, no Direito brasileiro, pautada pela teoria subjetiva da culpa, só 
será imputável àquele que, demonstradamente, tenha sido o responsável pelo dano 
sofrido. Este é o sentido do art. 159 do Código Civil, dispositivo que regula a 
responsabilidade civil por atos ilícitos. 
2. A prova documental produzida nos autos pelo DNER foi devidamente analisada pelo 
eminente Magistrado, estando demonstrada a culpa do DNER, conforme ficou destacado 
em sua decisão. Neste documento, o DNER apenas diz que providenciou a recuperação 
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do segmento danificado com a execução dos serviços de tapa-buracos devidamente 
sinalizados, conforme as normas vigentes, sem ter apresentado nenhuma prova concreta 
do que foi alegado a isentá-lo da responsabilidade que se lhe impõe. 
3. O boletim de ocorrência lavrado pelo patrulheiro do DNER, que também testemunhou 
em audiência, é o documento de maior força probatória, uma vez que lavrado no local do 
acidente. 
4. Apelação improvida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento 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, 16 de dezembro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 

RELATÓRIO  
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de apelação interposta pelo Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem de sentença que julgou procedente, em parte, o 
pedido de Carlos Augusto Azevedo Mafra, formulado em sede de ação sumaríssima, 
condenando o DNER ao pagamento de indenização pelo dano causado ao veículo do 
autor. 
Aduz o apelante, em suma, que inexiste a responsabilidade da autarquia pelo evento 
danoso, uma vez que as precauções referentes à sinalização regular foram tomadas, 
conforme prova apresentada, a qual não foi considerada pelo MM. Juiz a quo. 
Não houve apresentação das contra-razões.  
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Trata-se de apelação interposta pelo 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem de sentença que julgou procedente, em 
parte, o pedido de Carlos Augusto Azevedo Mafra, formulado em sede de ação 
sumaríssima, condenando o DNER ao pagamento de indenização pelo dano causado ao 
veículo do autor. 
Sustenta o apelante que merece reforma a decisão monocrática, porque não foi 
considerada a prova documental trazida pela autarquia, capaz de elidir a prova 
testemunhal produzida pelo autor. Aduz, ainda, não haver dúvidas, pela instrução do 
processo, de que o trecho danificado tinha sinalização regular, que, se obedecida, evitaria 
o acidente, o que exclui a responsabilidade do apelante. 
O Direito brasileiro adota para a responsabilidade civil o princípio fundamental da culpa, 
com exceção de algumas teses isoladas que albergam a doutrina do risco. 
Como diz Caio Mário da Silva Pereira, em sua obra Responsabilidade Civil, o âmago da 
questão está na pessoa do agente e no seu comportamento contrário ao Direito. Diz o 
seguinte: 
"A vítima tem direito à reparação do dano que sofreu, e, portanto, o ofensor tem o dever 
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de repará-lo. Para a teoria subjetiva, entretanto, o ressarcimento do prejuízo não tem 
como fundamento um fato qualquer do homem; tem cabida quando o agente procede com 
culpa". 
Assim sendo, conclui-se que a responsabilidade civil, no Direito brasileiro, pautada pela 
teoria subjetiva da culpa, só será imputável àquele que, demonstradamente, tenha sido o 
responsável pelo dano sofrido. Este é o sentido do art. 159 do Código Civil, dispositivo 
que regula a responsabilidade civil por atos ilícitos: 
"Art. 159 — Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 
violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano. 
A verificação da culpa e a avaliação da responsabilidade regulam-se pelo disposto neste 
Código, arts. 1.518 a 1.532 e 1.537 a 1.553". 
Deste modo, entendo não assistir razão ao apelante, devendo ser mantida a sentença ora 
recorrida em todos os seus termos. 
É que a prova documental produzida nos autos pelo DNER foi devidamente analisada 
pelo eminente Magistrado, estando demonstrada a culpa do DNER, conforme destacou 
em sua decisão, in verbis (fls. 41): 
"É importante destacar que, ao contrário do alegado na defesa, não havia, à época do 
acidente, qualquer sinalização indicando o buraco (v. fls. 28 e 30), ressaltando-se, ainda, 
que apenas no mês do desastre, o patrulheiro que prestou assistência ao demandante 
teve oportunidade de registrar cinco outras ocorrências no mesmo local (v. fls. 30). 
Tais elementos revelam a culpa do réu pelo acidente ocorrido". 
Mais adiante também fundamentou o ilustre Juiz (fls. 42): 
"Dessa forma, dúvidas não podem subsistir no sentido de que cabia ao DNER conservar a 
rodovia onde ocorreu o acidente e, ao assim não proceder, nem tampouco tomar os 
cuidados necessários para revelar aos motoristas os perigos da estrada (com 
sinalizações, desvios etc.), concorreu com culpa in omittendo para o evento, havendo o 
nexo de causalidade entre a sua inação e o dano". 
Por outro lado, o boletim de ocorrência lavrado pelo patrulheiro do DNER, que também 
testemunhou em audiência, é o documento de mais força probatória, uma vez que lavrado 
no local do acidente, tendo apresentado a seguinte narrativa: 
"De acordo com levantamentos efetuados no local e declaração do condutor, o veículo 
seguia reto-a-frente, quando, ao iniciar a descida de um pequeno declive, foi de encontro 
a buracos na pista, perdendo o controle da direção, chocando-se com o meio-fio e 
capotando". 
E, no documento de fls. 34, o DNER apenas diz que providenciou a recuperação do 
segmento danificado com a execução dos serviços de tapa-buracos devidamente 
sinalizados, conforme as normas vigentes, sem ter apresentado nenhuma prova concreta 
do que foi alegado, a isentá-lo da responsabilidade que se lhe impõe. 
Ante estas considerações, nego provimento à apelação.  
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 105.415 - PE 
Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO - SINTUFEPE 
Apeladas: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE E UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DE PERNAMBUCO - UFRPE 
Advogados: DRS. CLETO ARLINDO DA COSTA ALBUQUERQUE (APTE.) E AURÉLIO 
AGOSTINHO DA BOAVIAGEM E OUTROS E SUZANA DE SOUZA TIMES E OUTROS (APDAS.) 
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EMENTA 
Administrativo. Constitucional. Processual Civil. Preliminares. Servidor público federal. 
Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93. 28,86%. Art. 37, X, CF. Extensão aos servidores civis. 
Isonomia. Substituição processual. Art. 8º, III, da CF/88. Defesa da categoria. Função 
principal da entidade sindical. Reajuste salarial. Lei 8.073/90 e Súmula 310-TST. 
Legitimidade. Ilegitimidade passiva da União. Litispendência. Inocorrência. 
1. O artigo 8º da CF trata da associação profissional ou sindical, e no inciso III está 
inserida a regra de que cabe aos sindicatos a defesa dos direitos e interesses coletivos ou 
individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. 
2. A substituição processual pelo sindicato decorre da Lei. A Lei n. 8.073/90, art. 3º, 
autoriza os sindicatos a atuarem como substitutos processuais dos integrantes da 
categoria e a Súmula 310-TST fixa os precisos termos da substituição processual pelo 
sindicato. 
3. Inexiste a possibilidade da União atuar como litisconsorte passiva, tendo em vista a 
autonomia das partes rés - autarquias - para agir em sua defesa. 
4. Só há ocorrência de litispendência com identidade de ações: mesmas partes, mesmo 
pedido e mesma causa de pedir. Na hipótese, não se observam as mesmas partes, 
inexistindo, dessa forma, litispendência. 
5. Preliminares rejeitadas. 
6. Sendo o aumento de 28,86% estabelecido pela Lei nº 8.627/93 autorizado em 
decorrência do aumento geral para os servidores públicos civis e militares, concedido pela 
Lei nº 8.622/93, não há como, mesmo à vista do disposto no art. 4º deste diploma legal, 
negar-se a amplitude do benefício concedido pela Lei nº 8.627/93, de modo a, ferindo-se 
o princípio constitucional da isonomia, excluir-se de seus efeitos uma categoria de 
servidores. 
7. Apelação provida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares e, no mérito, também 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, 7 de outubro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: SINTUFEPE - Sindicato dos Trabalhadores da 
Universidade Federal de Pernambuco apela da sentença de fls. 322 a 325, da lavra do 
MM. Juiz Élio Wanderley de Siqueira Filho, Substituto da 3ª Vara-PE, que, excluindo a 
União da lide, julgou improcedente a ação proposta contra as Universidades Federal e 
Federal Rural de Pernambuco, onde objetivou a incorporação aos vencimentos de seus 
substituídos do percentual de 28,86%, acrescido de juros e correção monetária, e que foi 
estendido a todos os sevidores militares. 
O MM. Juiz monocrático, acolhendo preliminar de litispendência suscitada pela UFRPE e 
rejeitando demais preliminares, concluiu pela inexistência do direito ao reajuste do 
percentual supracitado, tendo como fundamento a Súmula 16 deste egrégio TRF-5ª 
Região. 
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Em suas razões, o sindicato autor requer, em preliminar, o acolhimento da substituição 
processual, nos termos do diposto no art.,8º, inciso III, da Carta Política e, no mérito, a 
reforma da sentença por contrariar o princípio da isonomia da remuneração entre os 
servidores civis e militares. 
 

VOTO-PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Em ação onde se questiona a 
concessão aos servidores civis do índice de 28,86% concedido aos militares, por força da 
Lei nº 8.627/93, discute-se, em preliminares, a legitimidade da entidade sindical para 
discutir direitos nas diversas situações previstas nos artigos 5º, XXI, LXX, "b", e 8º, III, 
todos da Constituição Federal, a participação da União como litisconsorte e litispendência. 
Em se tratando de estar em juízo, oportuna a distinção conceitual apresentada por Pontes 
de Miranda, no caso: a) - capacidade de estar em Juízo, ou mais propriamente a legítima 
persona standi in judicio.  
Direito de ordem processual, cuida a hipótese da capacidade processual, da legitimatio ad 
processum, por meio da qual se exerce, segundo o próprio Pontes de Miranda, o direito 
de presentação, direito este nem sempre identificado em quem tem o direito de ser parte, 
materializando-se tal capacidade nos atos processuais para efeitos em nome próprio, ou 
por conta de outrem; b) - capacidade de ser parte, de ser sujeito ativo o passivo da 
relação jurídica processual, que segundo o grande jurista algaoano, "inere a pretensão à 
tutela jurídica", cuida a espécie de um conceito pré-processual; c) - capacidade 
postulacional, ou direito de representação processual, que não há de confundir-se com a 
representação de direito material através da qual os incapazes absolutamente ou as 
pessoas jurídicas exercem o direito de presentação no processo. 
A capacidade postulacional ou o jus postulandi se realiza na prática dos atos processuais 
onde haja postulação e se reserva a quem autorizado a tal por dispositivo legal, não se 
confundindo tal faculdade de incoar o processo, como doutrina Pontes de Miranda, nem 
com a capacidade de ser parte, nem de estar em juízo, cuidando a hipótese, sob o 
enfoque processual, do exato direito de representação. 
Ainda sobre a matéria, afastado o exame dos chamados requisitos objetivos 
identificaddos como pressupostos processuais, ao lado dos requisitos subjetivos, em 
relação a estes, importa que se atenda, em relação à capacidade de ser parte, às figuras 
do substituto processual e do representante processual. 
É que, sendo a regra que as partes defendam em nome próprio direito próprio, como 
estabelece o CPC, na primeira parte do art. 6º, onde se lê "Ninguém poderá pleitear, em 
nome próprio, direito alheio ...", em havendo autorização da lei (parte final do supracitado 
art. 6º do CPC "... salvo quando autorizado por lei"), pode surgir a figura do substituto 
processual, legitimado a litigar em juízo, em nome próprio, como autor ou réu, mas na 
defesa de direito alheio, configurando a hipótese a legitimação extraordinária, situação 
esta que difere da representação processual (materialmente), onde o representante, não 
sendo parte, representa a parte e em seu nome e no interesse de seus direitos age. 
Por outro lado, ao estabelecer o art. 3º do CPC que para propor ou contestar uma ação se 
faz necessário ter, como pressuposto à legitimatio ad causam, interesse de agir, deixa 
patente que, como observa Moacyr Amaral Santos, em suas Primeiras Lições de Direito 
Processual Civil, o direito à ação, ou direito de agir, distingue-se do direito material a que 
se visa tutelar com ação, pois enquanto objetivando a ação o provimento jurisdicional no 
tocante à  pretensão nela deduzida, interesse primário (o próprio direito material) buscado 
na ação, o direito à própria ação, o direito ou interesse de agir, consistindo na 
necessidade de obter uma providência jurisdicional quanto ao próprio interesse 
substancial deduzido no pedido, apresenta-se, em sua instrumentalidade processual, 
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como um direito secundário. 
Constitui pré-requisito da substituição processual, dentre outros, que haja entre o 
substituto e o substituído "uma relação ou situação de direito substancial (material), em 
virtude da qual, através do exercício do direito do substituído, o substituto vem a 
satisfazer um interesse individual próprio" (Calamadrei, in Instituciones de Derecho 
Processual Civil, Buenos Aires, 1973, vol. II, pp. 331/2; apud Arnaldo Sussekind). Ou, na 
expressão de Carnelutti, a situação em que uma pessoa, por ter também interesse próprio 
na solução do litígio, pode defender, em seu nome, direito de outrem. "Não se confunde, 
pois, com a representação, legal ou voluntária, porque o sustituto tem, com o substituído, 
um interesse conexo no negócio ou na lide " (in Derecho y Processo, Buenos Aires, 1971, 
p; 130, e Instituciones del Processo Civil Italiano, Barcelona, 1942, p. 109). 
Com efeito, o que fica dito é que poderá haver a representação de seus filiados por parte 
de entidades associativas quando expressamente autorizadas. O filiado poderá ser tanto 
portador de um interesse difuso quanto o de um coletivo ou mesmo de um indiviual, tudo 
quanto como direito seja imputável a um associado, podendo agir sem limitação ou 
vínculo com os fins da entidade. 
Claro que o órgão sindical, podendo integrar uma relação jurídica como titular de direito 
ou devedor de obrigação, tendo assim personalidade jurídica própria, pode, 
inegavelmente, nos termos do art. 3º do CPC, estar em juízo defendendo direito próprio, 
hipótese em que exercerá em seu nome e em defesa de seus interesses o direito de 
presentação, e, considerando que a pessoa jurídica age através de seus órgãos de 
representação, sua presentação no processo se fará através de seu órgão de 
representação, que outorgará procuração a um profissional autorizado a procurar em 
juízo, para exercer em nome do sindicato o poder de postulação. 
A legitimação da entidade sindical como substituto processual reclama a existência de um 
nexo entre o interesse substrato do direito subjetivo do membro ou associado, isto é, deve 
haver afinidade entre o interesse (individual) substrato do direito subjetivo e o interesse  
(social) que justifica ou fundamenta a associação. Sem esse nexo, há ilegitimação de 
parte, carecendo de ação a entidade para propor mandado de segurança coletivo. 
Cuidando-se de partido político, esse nexo assenta em seu papel de intermediador e 
representante político dos interesses dos cidadãos (sociais), pelo que, na ausência de 
entidade legitimada, pode ele atuar numa espécie de legitimação extraordinária supletiva". 
(J.J. Calmon de Passos, in Mandado de Segurança Coletivo, Mandado de Injunção, 
Habeas Data - Constituição e Processo. Ed. Forense, 1989, pp. 24/25). 
O artigo 8º e incisos da Constituição Federal assim prescrevem: 
" Art. 8º. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 
I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado 
o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção 
na organização sindical; 
II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, 
representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que 
será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser 
inferior à área de um Município; 
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da 
categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; (grifei) 
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, 
será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação 
sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei; 
V - ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato; 
VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho; 
VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais; 
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VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura 
a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano 
após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. 
Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos 
rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer". 
Ao analisar o citado artigo, inciso III, conclui-se que o mesmo estabelece uma das 
funções mais importante dos sindicatos, que é de defender interesses e direitos 
individuais de seus menbros, atuando em nome próprio, mas na defesa de outrem. Não 
apresenta o referido inciso qualquer regra processual de substituição ou representação, 
mas apenas prerrogativa dos sindicatos ou associações, e na defesa desses interesses 
ou direeitos utiliza-se das ações e dos recursos previstos em lei. Sendo certo que o 
mandado de segurança coletivo é mais um ação de que dispõe o sindicato para defesa 
desses interesses ou direitos. 
A legitimidade do sindicato para defesas dos interesses dos membros ou associados, fora 
da hipótese do artigo 5º, LXX, da CF/88, somente ocorrerá por lei, nos termos do artigo 6º 
do Código de Processo Civil. 
Por sua vez, a Lei nº 8.073/90, em seu artigo 3º, confere às entidades sindicais a 
substituição processual, in verbis: 
"Art. 3º. As entidades sindicais poderão atuar como substitutos processuais dos 
integrantes da categoria". 
A Súmula 310 do TST vem regular a matéria, de modo a fixar os precisos termos da 
substituição processual pelo sindicato, conforme se lê: 
I) O art. 8º, inciso III, da Constituição da República, não assegura a substituição 
processual pelo sindicato. 
II) A substituição processual autorizada ao sindicato pelas Leis nºs 6.708, de 30.10.1979, 
e 7.238, de 29.10.1984, limitada aos associados, restringe-se às demandas que visem 
aos reajustes salariais previstos em lei, ajuizadas até 3 de julho de 1989, data em que 
entrou em vigor a Lei nº 7.788. 
III) A Lei nº 7.788/89, em seu art. 8º, assegurou, durante sua vigência, a legitimidade do 
sindicato como substituto processual da categoria. 
IV) A substituição processual autorizada pela Lei nº 8.073, de 30 de julho de 1990, ao 
sindicato alcança todos os integrantes da categoria e é restrita às demandas que visem à 
satisfação de reajustes salariais específicos resultantes de disposição prevista em lei de 
política salarial. 
V) Em qualquer ação proposta pelo sindicato como substituto processual, todos os 
substituídos serão individualizados na petição inicial e, para o início da execução, 
devidamente identificados, pelo número da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou 
de qualquer documento de identidade. 
VI) É lícito aos substituídos integrar a lide como assistente litisconsorcial, acordar, 
transigir e renunciar, independentemente de autorização ou anuência do substituto. 
VII) Na liquidação da sentença exeqüenda, promovida pelo substituto, serão 
individualizados os valores devidos a cada substituído, cujos depósitos para quitação 
serão levantados através de guias expedidas em seu nome ou de procurador com 
poderes especiais para esse fim, inclusive nas ações de cumprimento. 
VIII) Quando o sindicato for autor da ação na condição de substituto processual, não 
serão devidos honorários advocatícios. 
No presente caso, pretende o impetrante agir no interesse dos trabalhadores das 
Universidades Federais de Pernambuco (UFPE/UFRPE), no que se refere à incorporação 
aos vencimetnos de seus substituídos do percentual de 28,86%, acrescido de juros e 
correção monetária, e que foi estendido a todos os sevidores militares. Na forma do seus 
estatutos, a entidade sindical representa os interesses gerais de sua categoria, 
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possuindo, dessa forma, legitimação para pleitear, na qualidade de substituto processual, 
o percentual apontado. 
Constatada resta a legitimidade do sindicato para propor a presente ação ordinária como 
substituto processual, nos exatos termos do art. 8º, III, da Carta Magna. 
A parte autora apresenta petição onde consta nova listagem com nome dos membros da 
categoria que deveriam ser beneficiados pela decisão, representa apenas um plus, não 
trazendo nenhum prejuízo, vez que é função do sindicato defender os interesses da sua 
categoria profissional. 
 
- LITISCONSÓRCIO PASSIVO DA UNIÃO FEDERAL. 
Argúi-se o litisconsórcio passivo necessário da União Federal. A pretensão não procede, 
tendo em vista que as partes rés na presente ação são dotadas de autonomia e 
personalidade jurídica próprias, não sendo o caso da União agir na sua defesa. 
 
- LITISPENDÊNCIA. 
Não procede a alegação de ocorrência de litispendência. Consoante o disposto no art. 
301 e §§ do CPC, caracteriza-se a litispendeência com a identidade de ações: as mesmas 
partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, e neste caso não temos as mesmas 
partes. 
 
Por tais razões, rejeito as preliminares argüídas. 
É meu voto. 
 

VOTO-MÉRITO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Discute-se, nos autos, a possibilidade 
do reajuste de 28,86%, concedido aos militares pelas  Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93, vir a 
ser estendido aos servidores civis. 
Necessário se faz, tratando-se de análise de tratamento isonômico, analisarmos a Súmula 
nº 339, do Supremo Tribunal Federal, cuja dicção, ipsis literis, transcrevo: 
"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de 
servidores públicos sob fundamento de isonomia". 
Do acima disposto, podemos deduzir as seguintes afirmações: 
1. o Poder Judiciário tem a função de julgar; 
2. os vencimentos dos servidores públicos devem ser estabelecidos por lei, cuja função 
de elaboração é do Poder Legislativo. 
Estas deduções não impedem, entretanto, que, quando uma dada lei estabeleça cargos 
de iguais natureza, complexibilidade, atribuições e responsabilidades, mas de 
vencimentos diferentes, seja avaliada se a referida lei é ou não constituicional, ou seja, 
não estará o Judiciário estabelecendo a Tabela de vencimentos do referido cargo, mas 
anulando a inconstitucionalidade de tal norma, posto que, assim como em todos os outros 
princípios constitucionais, cabe ao Judiciário julgar se está se primando pela observância 
da Carta Magna, não se podendo excluir tal análise do seu poder jurisdicional, pois, assim 
procedendo, estar-se-á ferindo outro princípio previsto no art. 5º, XXXV, da referida Carta, 
que assim aduz: 
" Art. 5º.  Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". 
Logo, não pode o Judiciário, e assim é que se deve interpretar o entendimento sumulado 
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pela Suprema Corte, determinar a igualdade de vencimentos entre cargos só porque 
correspondem a um mesmo nível, mas apenas avaliar se a lei, ao especificar atribuições, 
escolaridade, responsailidades de cargos de maneira idêntica, observou, ou não, o 
princípio da isonomia. O julgador deve, portanto, prender-se literalmente ao texto legal, 
observando apenas se o legislador se tornou contraditório, não podendo, conforme o seu 
entendimento pessoal, abstrair que tais cargos são igualis e, portanto, devem perceber a 
mesma remuneração, pois assim, sim, estará legislando e até mesmo modificando as 
características dos cargos aos quais os titulares foram beneficiados com a provável 
isonomia de vencimentos. 
Em tal sentido se pronunciou o Exmo. Ministro Roberto Rosas, ao comentar a Súmula nº 
339 do Supremo Tribunal Federal, em usa obra Direito Sumular, 5ª edição: 
"A fixação de vencimento e seu aumento compete ao Poder Legislativo que examina o 
projeto de iniciativa do Poder Execitovp (RTJ 54/384). Ao Judiciário somente cabe 
examinar a lesão ao princípio constitucional da igualdade. Não cabe o exame da justa ou 
injusta situação do servidor, que deveria estar em nível mais alto, o princípio: à função 
igual corresponde igual remuneração é constitucional, com base na isonomia (RTJ 
71/889; 75/198; 68/423)". 
Seguindo este posicionamento, a Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal não deve 
ser empregada como fundamento para não se analisar o mérito da solicitação da parte 
autora, acreditando-se na incompetência do Judiciário em analisar tal direito, mas como 
argumento para ratificar o posicionamento do julgador, ao negar a isonomia, quando não 
se tratarem de cargos da mesma natureza, nos exatos termos dispostos em lei. 
Apesar de já ter firmado anteriormente o posicionameto de que não seria devido o 
aumento concedido pela Lei nº 8.627/93 aos servidores civis, ao firmar nova interpretação 
quanto à aplicação da Súmula nº 339 do STF, passo a analisar com maior profundidade 
os critéiros dos reajustes concedidos pelas Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93. 
Inicialmente há de se declarar, posto que está textualmente previsto no art. 37, X, da 
Carta Política de 88, que foi ordenado pelo constituinte que a revisão geral da 
remuneração dos servidores públicos se fará sempre na mesma data, sem distinção de 
índices entre servidores públicos civis e militares. Logo, o critéiro de isonomia foi 
determinado assim como os seus beneficiários. Osa servidores civis e militares são 
espécies do gênero servidor público, razão pela qual preocupou-se o legislador 
constitucional de impedir qualquer discriminação ou favorecimento de tais espécies, no 
que se refere aos reajustes gerais. Assim, o dever e poder do Judiciário, tratando-se de 
análise de revisão da remuneração do funcionalismo público, é observar o cumprimento 
deste dispositivo da Lei Maior. 
Na hipótese, não cabe maiores discussões quanto à natureza do reajuste previsto pela 
Lei nº 8.622/93, posto que está expressamente esclarecido pelo legislador: 
Art. 1º. Fica concedido aos servidores civis e militares do Poder Executivo Federal da 
administração direta, autárquica e fundacional, bem como dos extintos Territórios, a partir 
de 1º de janeiro de 1993, reajustamento de cem por cento incidente sobre os valores dos 
vencimentos, soldos e demais retribuições, vigentes em dezembro de 1992". 
Ao estabelecer o art. 4º da Lei 8.622/93, que concedeu aumento de 100% (cem por cento) 
a partir de 1º.01.93 aos servidores do Poder Executivo Federal (civis e militares), que o 
Poder Executivo enviaria até 28.02.93 projeto de lei especificando critérios para 
reposicionamento dos ervidores civis nas respectivas tabelas e adequação dos postos, 
graduações e soldos dos servidores militares, tendo em vista as tabelas constantes dos 
anexos  I, II, III e V da Lei 8.622/93, jamais autorizou tal dispositivo, pois se o fizesse 
estaria consagrando manifesta ofensa ao princípio constitucional da isonomia, 
autorizando, assim, contra legis, aumento diferenciado para os servidores do Poder 
Executivo, que na sua integralidade são os civis e o militares, distinguidos na categoria, 
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mas não podendo sê-lo em termos de benefícios legais. Não autorizou, repito, o comando 
do art. 4º da Lei nº 8.622/93 que a lei a ser editada até 28.02.93, no caso, a Lei 8.627/93, 
sob disfarce de adequação dos postos, graduações e sldos dos sevidores militares, 
adequação esta que deveria ser expedida, tendo em vista as tabelas constantes dos 
anexos I, II, III e V da Lei nº 8.622/93, se conceder-se aumento diferenciado àquela 
categoira de servidores do Poder Executivo da União. 
Inegavelmente, editada que foi a Lei nº 8.627/93 para tornar eficaz a adequação de que 
cuida o art. 4º da Lei nº 8.622/93, tal dispositivo, indo mais além do que simplesmente 
levar a efeito tal adequação, pois, como se evidencia de seus dispositivos, estabeleceu 
um aumento de 28,86% para aquelas categorias de servidores, tal aumento, que não 
pode, em face do princípio constitucional isonômico, beneficiar tão-só uma categoria de 
servidores do Poder Executivo, em respeito ao próprio comando constitucional, é de ser 
tido como aumento geral e, assim, aplicar-se a ambas as categorias de servidores do 
Poder Executivo, tanto aos civis como aos militares. 
O Exmo. Sr. Ministro Sepúlveda Pertence, no voto proferido na medida cautelar 
preparatória da ação direta de inconstitucionalidade contra a Medida Provisória 296, ao 
mesmo tempo que firmou o entendimento mencionado, observou que "não obstante, 
constitui fraude ao mandamento constitucional do art. 37, X, dissimular a verdade do 
reajuste discriminatório mediante reavaliações arbitrárias". 
Em tal sentido é a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme 
acórdão abaixo transcrito: 
"AC 95.01.03731-2-GO, julgada em 13.06.95. 
EMENTA: Administrativo. Servidores públicos. Aumento. Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93. 
Extensão a servidores civis do Poder Executivo. Súmula 339/STF. 
I - Afastada a aplicação da Súmula pelo próprio excelso Pretório em decisão 
administrativa. 
II - Estendido o aumento aos servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário. 
III - Desvirtuada a finalidade da Lei com a extensão aos servidores dos demais poderes, 
deve o benefício também ser outorgado aos servidores civis do Poder Executivo e de 
suas autarquias. 
IV - Apelação e remessa improvidas. 
Decisão: unânime. Negar provimento à apelação e à remessa oficial. 
Relator: Juiz Jirair Arm Meguerian". 
Assim, independente de decisão administrativa, proferida pelos órgãos do Poder 
Judiciário, ante a independência da esfera judicial, firmo o posicionamento no sentido de 
entender já concedido pela Lei nº 8.627/93 aos servidores civis o aumento no percentual 
de 28,86%. 
Pelas razões expostas, dou provimento à apelação para conceder aumento de 28,86%, 
concedido pelas Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93, invertendo os ônus da sucumbência. Fixo 
honorários advocatícios em 10% do valor da condenação. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 105.476-PB 
Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelada: JANDY CARNEIRO DE MESQUITA 
Advogados: DRS. JOSÉ WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO E OUTROS (APTE.) E 
UBIRATAN DE ALBUQUERQUE MARANHÃO E OUTRO (APDO.) 
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EMENTA 
Administrativo. Reenquadramento de servidores do extinto IPASE no cargo de Fiscal de 
Contribuições Previdenciárias. Exercício de funções externas de fiscalização e 
arrecadação de obrigações pecuniárias. Possibilidade. Precedente do STJ. 
1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que funcionários públicos exercendo funções 
externas de fiscalização e arrecadação no âmbito do antigo IPASE, obedecendo aos 
critérios de correlação, afinidade e natureza do trabalho - Lei 5.645/70, não podem sofrer 
restrição que não fora expressamente prevista em lei, no reenquadramento. (Ag. Reg. no 
AG 71.879-PE, Rel. Min. Edson Vidigal, DJU 16.10.95, p. 34.690). 
2. Preliminar de prescrição rejeitada (Súmula 85 do STJ). 
3. Apelação improvida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, rejeitar a preliminar 
e, no mérito, negar provimento à apelação, na forma do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 20 de novembro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: 
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou em parte procedente pedido de 
enquadramento de funcionária aposentada do antigo IPASE na categoria funcional de 
Fiscal de Contribuição Previdenciária no quadro do INSS, acrescida das gratificações 
inerentes àquela categoria e demais vantagens consectâneas, com efeitos retroativos a 
20.12.84, data da promulgação da Lei 7.293/84, respeitada a prescrição qüinqüenal. 
2. Em suas razões recursais, o INSS argúi, preliminarmente, a prescrição do fundo do 
direito e não apenas das prestações em atraso. No mérito, sustenta a inexistência de 
condições legais para o enquadramento pretendido. 
3. Contra-razões apresentadas. 
4. Dispensei a revisão (RI, art. 30, IX). 
5. É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): No tocante à alegação do 
INSS de que se encontra prescrito o próprio fundo do direito, não merece prosperar, ante 
a dicção da Súmula 85 do colendo STJ, in verbis: 
"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 
devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge 
apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação". 
Quanto ao mérito, a matéria já se teve apreciada por esta egrégia Turma quando do 
julgamento, dentre outros, da Apelação Cível nº 106.165-PB (acórdão publicado no DJU 
de 13.06.97), que teve como relator o ilustre Juiz Napoleão Maia Filho, cujo voto, seguido 
à unanimidade e que ora permito-me transcrever, foi proferido nos seguintes termos: 
"1. A autora, na inicial, sustentou que prestava serviço externo de fiscalização e 
arrecadação, razão por que o Instituto réu a enquadrou no cargo de Oficial de 
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Previdência, ref. NM-35, conforme prova o documento de fls. 10. 
2. Tal enquadramento foi autorizado pela Lei nº 7.293, de 19 de dezembro de 1984, que, 
em seu art. 1º, dispõe: 
'Art. 1º - Os funcionários enquadrados na Categoria Funcional de Agente Administrativo, 
que comprovadamente exerceram atividades de Diligente Externo de Arrecadação, no 
extinto Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado -IPASE, passam a 
ter seus cargos denominados Oficial de Previdência (diligências externas), com o 
vencimento correspondente à referência NM-35 da escala de vencimentos e salários dos 
cargos efetivos e empregos permanentes'. 
3. Portanto, é incontroverso o fato de ter a autora desempenhado serviço externo de 
fiscalização e arrecadação, no âmbito do antigo IPASE, como está provado no documento 
de fls. 10, com o seguinte teor: 
'Considerando que ficou comprovado nos autos o desempenho, pela requerente, da 
atividade de Diligente Externo de Arrecadação do extinto IPASE, no Departamento de 
Aplicação da Capital, considerando as disposições dos Pareceres DASP nºs 387/85 e 
654/85, e considerando, ainda, que a este Instituto cabe a aplicação do dispositivo legal 
mencionado, independentemente da atual vinculação, autorizo a alteração da situação do 
servidor, na forma proposta'. 
4. Este fato, preexistente ao aludido dispositivo legal e contemporâneo à edição da Lei nº 
5.645/70 e respectivo Decreto Regulamentador nº 72.933/73, se me afigura conclusivo, à 
luz destes últimos diplomas legais, quanto ao direito da autora ao pretendido 
reenquadramento. 
5. A Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, no item VI do seu art. 3º, considerando a 
correlação e afinidade, a natureza dos trabalhos ou o nível de conhecimentos aplicados, 
enquadra no grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização os cargos com atividades 
de tributação, arrecadação e fiscalização de tributos federais. 
6. Já o Decreto nº 72.933, de 16 de outubro de 1973, ao dispor sobre o Grupo - 
Tributação, Arrecadação e Fiscalização a que se refere a citada Lei nº 5.645/70, dispõe, 
em seus arts. 1º, 3º e 5º, item V, o seguinte: 
'Art. 1º. O Grupo - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, designado pelo código TAF-
600, compreende categorias funcionais integradas de classes constituídas de cargos de 
provimento efetivo, a que são inferentes atividades de nível superior da administração 
tributária, envolvendo planejamento, organização, coordenação, avaliação, controle e 
execução, relacionadas com tributação, arrecadação e fiscalização de tributos federais, 
abrangendo, inclusive, as de fiscalização e controle da arrecadação de tributos de açúcar 
e álcool e de contribuições previdenciárias. 
Art. 3º. O Grupo - Tributação, Arrecadação e Fiscalização é constituído pelas categorias 
funcionais abaixo indicadas: 
Código TAF-601 - Técnico de Tributos Federais; 
Código TAF-602 - Controlador da Arrecadação Fiscal; 
Código TAF-603 - Fiscal de Tributos Federais; 
Código TAF-604 - Fiscal de Tributos de Açúcar e Álcool; 
Código TAF-605 - Fiscal de Contribuições Previdenciárias. 
Art. 5º. Poderão integrar as categorias funcionais de que trata o artigo 3º deste Decreto, 
mediante transposição ou transformação, os atuais cargos vagos e ocupados, cujas 
atividades guardem correlação com as indicadas no artigo 1º, observado o seguinte 
critério: 
............................................................ 
V - na categoria funcional de Fiscal de Contribuições Previdenciárias, por transposição, os 
cargos de Inspetor de Previdência e Fiscal de Previdência e, por transformação, os de 
Inspetor de Seguros, Inspetor de Risco, Inspetor de Indústria Salineira, Inspetor de 
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Trabalho, Tesoureiro e Tesoureiro Auxiliar, cujos ocupantes estejam em exercício no 
Instituto Nacional de Previdência Social'. 
7. Na verdade, afigura-se ilegal, por restringir onde a lei não o faz, a disposição 
regulamentadora retrotranscrita (Dec. 72.933/73, art. 5º, V) quando defere somente aos 
funcionários do INSS o enquadramento na categoria funcional de Fiscal de Contribuições 
Previdenciárias. 
8. Tem-se que, funcionários do extinto IPASE, como é o caso da autora, preenchem os 
requisitos de correlação e afinidade, bem como da natureza dos trabalhos ou do nível de 
conhecimentos (Lei 5.645/70, art. 3º, VI), possibilitando-os ao enquadramento no grupo de 
Tributação, Arrecadação e Fiscalização. 
9. Nesse diapasão já se manifestou este egrégio Tribunal Regional Federal, conforme 
acórdão referenciado pela apelante, segundo o qual 'os funcionários do antigo IPASE que 
comprovadamente exerceram atividades de Diligente Externo de Arrecadação - Lei nº 
7.293/84, art. 1º - fazem jus ao enquadramento na categoria de Fiscal de Contribuições 
Previdenciárias, nos termos do art. 3º da Lei nº 5.640/80'. (AC 16.621-PE, 1ª Turma, Rel. 
Juiz Ridalvo Costa, DJU 19.03.93). 
10. Esse entendimento foi confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao decidir que 
'funcionários públicos exercendo funções externas de fiscalização e arrecadação no 
âmbito do antigo IPASE, obedecendo aos critérios de correlação, afinidade e natureza do 
trabalho - Lei 5.645/70, não podem sofrer restrição que não fora expressamente prevista 
em lei, no reenquadramento' (AgReg. no AG 71.879-PE, Rel. Min. Edson Vidigal, DJU 
16.10.95, p. 34.690). 
11. Ante o exposto, dou provimento à apelação e, em conseqüência, julgo procedente o 
pedido da autora, para enquadrá-la na categoria funcional de Fiscal de Contribuição 
Previdenciária, referência NS-24, com efeitos financeiros a contar de 20.12.84 - data a 
partir de quando repercutiu o seu indevido enquadramento como Oficial de Previdência 
(certidão às fls. 36); à parte ré incumbe o ressarcimento das custas processuais e o 
pagamento, em favor da autora, dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 
cento) sobre o valor da condenação". 
Perfilhando o mesmo entendimento expendido no voto acima transcrito, que adoto como 
minhas razões de decidir, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 105.528-PE  
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: FERNANDO SOARES DA SILVA 
Advogados: DRS. ROSÂNGELA MARIA CROCCIA MACEDO (APTE.) E MARIA RUTH FERRAZ 
TEIXEIRA E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Administrativo. Previdenciário. Art. 39, caput, e 40, § 4º, da Constituição Federal. Regime 
jurídico único. Lei 8.112/90. Servidor do INAMPS aposentado no regime celetista. 
Transformação da aposentadoria previdenciária em estatutária.  
 - A Lei 8.112/90 impôs o novo regime jurídico dos servidores públicos e de um modo 
geral passou a abranger tanto os antigos funcionários públicos, em sentido estrito, 
aqueles já estatutários, regidos anteriormente pela Lei 1.711/52, quanto aqueles 
anteriormente atrelados a regime diverso, no caso a Consolidação das Leis do Trabalho - 
CLT. 
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- " Uma vez editada lei que implique outorga de direito aos servidores em atividade, dá-se 
pela existência da norma constitucional, a repercussão no campo patrimonial dos 
aposentados".  
(STF - AGRAG 141189/DF, Relator Ministro Marco Aurélio, j. 09/06/92). 
- Embora a Lei nº 8.112/90 tenha transferido o ônus do pagamento das pensões 
estatutárias para os órgãos ou entidades de origem, enquanto não implementado o novo 
sistema, fica o órgão mantenedor responsável pelo pagamento de tais benefícios, 
inclusive quanto aos reajustes periódicos decorrentes de eventuais modificações na 
carreira do servidor. 
- Cabe à União, a partir do trânsito em julgado, arcar com o benefício reajustado nos 
termos da sentença. 
- Extinção do processo sem julgamento do mérito quanto às parcelas anteriores ao 
trânsito em julgado, em face da ilegitimidade da União nesse ponto, já que o INSS restou 
excluído na primeira instância, sem protesto do recorrido. 
- Provimento parcial da apelação e da remessa oficial. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do 
relatório, voto e notas taquigráficas anexos, que passam a integrar o presente julgado. 
Recife, 11 de dezembro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Trata-se de apelação interposta pela União Federal 
contra sentença proferida pelo Exmo. Sr. Juiz Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária de 
Pernambuco, em que, julgada procedente em parte a pretensão do autor - aposentado do 
INAMPS -, e excluído o INSS da lide, foi reconhecido, em face da unificação dos regimes 
jurídicos dos servidores (art. 39 da Constituição Federal), o direito à transformação da 
aposentadoria, de previdenciária em estatutária, desde a vigência da Lei 8.112/90, com 
revisão do benefício, a teor do art. 20 do ADCT, "deduzindo-se dos valores devidos as 
quantias percebidas a título de aposentadoria previdenciária".  
Argumenta a apelante que a transformação da aposentadoria do apelado fere os 
princípios da legalidade, da segurança das relações jurídicas e irretroatividade das leis. 
Acrescenta que o INSS é quem deveria suportar as eventuais incorreções de pagamento 
havidas entre a vigência da referida lei e a implantação dos pagamentos dos benefícios. 
Transcreve acórdão que fundamentaria sua tese. Alega, também, que não existe prova 
demonstrativa de que não houve revisão do benefício nem a pretendida reclassificação. 
Por fim, afirma restar prescrita a ação, haja vista a propositura datar de 1995, enquanto a, 
aposentadoria de 1984.  
Após contra-razões, subiram os autos a esta Corte também por força de remessa oficial.  
É o relatório.  
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Pretende o autor, aposentado do INAMPS 
(União), seja sua aposentadoria equiparada à remuneração dos servidores em atividade, 
resultado da isonomia capitulada no art. 39, caput, e na incidência do art. 40, § 4º, ambos 
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da Constituição Federal, transferindo o ônus do pagamento do seu benefício para a 
União, desobrigando-se o INSS, transformando-a, a aposentadoria previdenciária, em 
estatutária.  
Inicialmente, sobre a legitimidade da União para a causa, acolho a tese albergada pelo 
ilustre sentenciante. A pretensão visa a obrigá-la a pagar aposentadoria de estatutário em 
face de novos ditames constitucionais, desagravando o INSS de tal ônus. Na esteira de 
que as condições da ação devem ser inferidas daquilo que deduzem as partes, nesse 
ponto, desacolho a remessa oficial.  
A respeito da prescrição, preliminar de mérito, igualmente não socorre o apelante. É que 
resta pacificada, quando o direito tratado refere-se a parcelas salariais (benefícios da 
aposentadoria), posto que prestação de trato sucessivo, impõe-se, a cada período, a sua 
renovação. Mormente descabida quando o marco inicial adotado no recurso ignora o 
surgimento da Lei 8.112/90, querendo seja observada a data da aposentadoria, 1984, 
quando carente, a Carta Federal de então, da isonomia como posta no art. 39, caput, da 
vigente.  
Cuida-se de aplicação da Súmula 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 
"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 
devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge 
apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação".  
Quanto à ausência de prova de que não houve a reclassificação pretendida, é 
improcedente tal argumento, se não pelo que declara o INSS, às fls. 10, sobre o 
enquadramento funcional em que estaria o apelado se na atividade estivesse e pela 
planilha acostada (fls. 14), com mais propriedade em razão da impossibilidade de se 
provar não ter recebido aquilo que não auferiu. O ônus de demonstrar a implementação 
da nova situação jurídica é de quem diz tê-la incrementado.  
No sentido de que a Lei 8.112/90 impôs o novo regime jurídico dos servidores públicos, e 
de um modo geral passou a abranger tanto os antigos funcionários públicos, em sentido 
estrito, aqueles já estatutários, regidos anteriormente pela Lei 1.711/52, quanto aqueles 
anteriormente atrelados a regime diverso, no caso a Consolidação das Leis do Trabalho - 
CLT, tem esta Corte reconhecido a procedência de tal pleito, como se verifica nos 
seguintes julgamentos: 
"EMENTA: Constitucional. Aposentadoria. Servidora pública federal, sob regime celetista. 
Benefício do art. 40, parágrafo 4º, da Constituição. Regime jurídico. 
- A Lei nº 8.112/90, que criou o regime jurídico único, extinguiu a distinção entre 
estatutário e celetista. 
- O § 4º do art. 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 art. 192 da Lei 8.112/90. Procedência".  
(AC 24.024-AL, Rel. Juiz Ridalvo Costa, 1ª Turma, j. 27.05.93.). 
"EMENTA: Previdenciário e Constitucional. Servidor inativo. Equiparação de vencimentos 
e percepção de vantagens recebidas pelos servidores em atividade. 
1. A expressão 'servidores' é de acepção ampla, incluindo no seu âmbito tanto os 
celetistas como os estatutários. 
2. Os servidores aposentados têm direito à percepção das vantagens concedidas aos 
servidores em atividade, inclusive no que tange à transformação do cargo em que se deu 
a aposentadoria. 
3. Inteligência do artigo 40, parágrafo 4º, da Constituição Federal. 
4. Com o advento da Lei 8.112/90, celetistas e estatutários passaram a ser iguais na 
forma da lei, independentemente da época em que se aposentaram. 
5. Apelação improvida ". 
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(AC 31185-PE, Rel. Juiz Araken Mariz, 2ª Turma, j. 29.11.94.). 
"Constitucional. Administrativo. Servidor público sob regime celetista. Aposentadoria. 
Aplicação do artigo 40, § 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". 
(AC 73.103-RN, Rel. Juiz Geraldo Apoliano, 3ª Turma, j. 20.02.97.). 
Não é diferente o entendimento do Egrégio TRF da 4ª Região: 
"EMENTA: Administrativo. Servidor público aposentado pelo IAPAS. Equiparação a 
servidor da ativa. Lei nº 8112/90, art. 243. CF/88, art.40, § 4º.  
Auto-aplicável o art.40, § 4º, da CF/88, inexiste óbice para a revisão dos proventos de 
aposentadoria, de modo a que seu valor seja equivalente ao da remuneração de um 
servidor em atividade, em decorrência do Regime Jurídico Único. Precedente do STF".  
(AMS 38778, Juiz Vladimir Passos de Freitas, j. 22.11. 1994, 1ª Turma). 
E sobre a obediência ao art. 40, § 4º, da Carta Federal, em favor dos inativos, é 
remansosa a jurisprudência do Pretório Excelso:  
"EMENTA: Isonomia. Ativos e inativos. Parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal. 
Aplicabilidade. A garantia insculpida no parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal 
é de eficácia imediata. A revisão dos proventos da aposentadoria e a extensão aos 
inativos de quaisquer benefícios e vantagens posteriormente concedidos aos servidores 
em atividade pressupõem, tão-somente, a existência de lei prevendo-os em relação a 
estes últimos. O silêncio do diploma legal quanto aos inativos não é de molde a afastar a 
observância da igualação, sob pena de relegar-se a atuação do legislador ordinário como 
se a este fosse possível introduzir, no cenário jurídico, temperamentos à igualdade. Uma 
vez editada lei que implique outorga de direito aos servidores em atividade, dá-se, pela 
existência da norma constitucional, a repercussão no campo patrimonial dos 
aposentados. A locução contida na parte final do § 4º em comento - 'na forma da lei' -, 
apenas submete a situação dos inativos às balizas impostas na outorga do direito aos 
servidores da ativa". 
(AGRAG 141189/DF, Relator Ministro Marco Aurélio, j. 09/06/92). 
Faço apenas um reparo na decisão monocrática para observar que assiste razão à 
recorrente quanto ao momento em que deveria arcar com o ônus da aposentadoria do 
autor. É que, apesar do comando contido no art. 248 da Lei 8.112/90 ("As pensões 
estatutárias, concedidas até a vigência desta lei, passam a ser mantidas pelo órgão ou 
entidade de origem do servidor"), venho entendendo que enquanto não implementado o 
novo sistema, com a transferência efetiva do encargo, permanece a responsabilidade do 
órgão mantenedor de tais benefícios, o INSS, inclusive no respeitante aos reajustes 
periódicos decorrentes de eventuais modificações na carreira do servidor. As situações, 
aquela tratando de pensão estatutária e esta de aposentaria agora estatutária (regime 
único), guardam analogia e devem receber a mesma solução. 
Nesse passo, arcará a União, a partir do trânsito em julgado, com o benefício reajustado 
nos termos da sentença. Quanto às parcelas anteriores, extingo o processo sem 
julgamento do mérito, em face da ilegitimidade da parte que ainda figura na lide, já que a 
autarquia previdenciária restou excluída na primeira instância. 
Isto posto, dou parcial provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL N. 108.093-PB 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: MARIA MÉRCIA BRITO DA SILVA 
Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF 
Lit. Pass.: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. ERONILDO JOSÉ PEREIRA (APTE.) E MARCOS CALUMBI NÓBREGA DIAS E 
OUTROS (APDA.) 
 

EMENTA 
Processual Civil e Civil. Ação consignatória. Sistema Financeiro da Habitação. 
Ilegitimidade passiva da União. Manutenção do percentual inicial de comprometimento da 
renda familiar da autora. 
- Nas lides versando sobre o SFH, não comparece nenhuma circunstância peculiar, ou 
disposição legal, que exija a inclusão da União Federal na relação processual. 
- A ação consignatória é meio processual adequado para discutir o valor da prestação do 
imóvel adquirido pelas regras do SFH, ainda que haja necessidade de interpretar cláusula 
contratual. 
- As cláusulas dos contratos de adesão devem ser interpretadas de modo favorável à 
parte aderente, uma vez que é a contratante mais frágil. 
- Ademais, o objetivo primordial do SFH, tendo em vista o seu caráter social, é possibilitar 
a melhoria das condições habitacionais no País, devendo-se, sempre, entender o contrato 
de modo a facilitar o seu escopo. 
- Nos contratos para a aquisição de casa própria pelo Sistema Financeiro da Habitação, 
deve ser mantido o percentual inicial de comprometimento da renda familiar. 
- Preliminar de ilegitimidade passiva da União acolhida. 
- Apelação provida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, acolher a 
preliminar de ilegitimidade passiva da União e, no mérito, dar provimento à apelação da 
autora, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, que 
integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 11 de dezembro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Trata-se de apelação interposta por Maria 
Mércia Brito da Silva contra sentença que julgou improcedente o pedido da ação de 
consignação em pagamento proposta contra a CEF e a União, intentada com o fito de 
limitar a prestação da casa própria - adquirida pelas regras do SFH - até o percentual de 
27,93% (vinte e sete vírgula noventa e três por cento) da renda familiar auferida, conforme 
haveria se estabelecido no contrato. 
O MM. Juiz Federal entendeu que os valores depositados estavam muito inferiores ao 
devido, não se enquadrando, portanto, nos casos de provimento de ação consignatória. 
Irresignada, apela a autora, alegando, em apertada síntese, que a sentença não atendeu 
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aos princípios de eqüidade que nortearam a sua tese. 
Contra-razões apresentadas às fls. 99/101, pugnando pela manutenção do decisum. 
Relatei. 
 

VOTO-PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Analiso, por primeiro, a questão da 
ilegitimidade passiva ad causam da União Federal nas lides versando sobre o SFH - 
Sistema Financeiro da Habitação. 
Com efeito, não comparece nenhum dispositivo de lei ou circunstância peculiar na relação 
jurídico-material que lhe exigisse a inclusão no pólo passivo da ação, sob a figura de 
litisconsorte necessária. A União não poderia ser ré em ações comuns só pelo fato de 
produzir normas genéricas no objetivo de regular alguma situação fática. 
Há inúmeros precedentes desta e. corte nesse sentido, dos quais destaco o de ementa: 
"Processual Civil. Agravo de instrumento. Ação de consignação. SFH. Ilegitimidade 
passiva da União Federal para integrar a lide. 
I - O fato de o Conselho Monetário Nacional editar normas que devam ser cumpridas 
pelos agentes financeiros não leva à conclusão de que seja necessário que a União 
Federal figure como litisconsorte passiva nas ações que derivem do Sistema Financeiro 
de Habitação. 
II - Agravo provido". 
(AG 3850-PE, Rel. Juiz Nereu Santos, 3ª Turma, DJ 20.09.96). 
Sendo, portanto, pacífica a ilegitimidade da União, acolho a preliminar para retirá-la da 
lide. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Busca a autora a manutenção do 
percentual inicial de comprometimento da renda familiar existente quando da formalização 
do contrato para a aquisição do imóvel, o qual teria sido alterado em virtude de aumentos 
excessivos aplicados pela CEF e em razão de perdas salariais ocorridas desde a 
assinatura do contrato. 
Esclareço, por primeiro, que a ação consignatória é meio processual cabível para o 
pedido exordial, pois já é pacífico na jurisprudência que é possível a interpretação do 
contrato nesse rito, desde que seja essencial para a solução da lide, como o é em caso. 
No mérito propriamente dito, observe-se, de logo, o que dispõe o contrato sobre a 
questão em debate: 
"Cláusula Nona: Ao(s) devedor(es) é assegurado que, na aplicação de qualquer reajuste, 
a participação da prestação mensal na renda familiar atual não excederá a relação 
prestação/renda familiar verificada na data da assinatura deste contrato de financiamento, 
desde que efetuem a devida comprovação perante a CEF, mediante apresentação dos 
comprovantes de rendimentos/ salários/vencimentos dos componentes da renda familiar 
atual, podendo ser solicitada a revisão da prestação a qualquer tempo. 
Parágrafo Primeiro - Respeitada a relação de que trata o caput desta cláusula, o valor de 
cada prestação mensal deverá corresponder, no mínimo, ao valor da parcela mensal de 
juros, calculado à taxa convencionada neste contrato. 
Parágrafo Segundo - Não se aplica o disposto no caput desta cláusula às hipóteses de 
redução de renda por mudança de emprego ou por alteração na composição da renda 
familiar em decorrência da exclusão de um ou mais co-adquirentes, assegurado ao 
mutuário, nesses casos, o direito à renegociação da dívida junto à CEF, visando a 
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restabelecer a capacidade de pagamento da prestação em relação à nova renda familiar 
apurada. 
Parágrafo Terceiro - Não se aplica o disposto no caput desta cláusula ao devedor que, no 
ato da assinatura deste contrato, tenha, nos casos possíveis, optado pela não 
comprovação de rendimentos". 
Compulsando-se os autos, verifica-se ter ocorrido a mudança na porcentagem de 
comprometimento da renda familiar por uma razão: a mutuária perdeu vantagens 
pessoais que causaram redução sensível em seus vencimentos. 
Ora, o contrato assegura a manutenção da relação prestação/renda familiar verificada na 
data da assinatura, não havendo razão para não se aplicar essa regra no presente caso. 
As exceções previstas (mudança de emprego e exclusão de co-adquirentes) inocorreram 
e nenhuma outra pode ser admitida, pois ofenderia o princípio regente das relações 
contratuais, qual seja: os pactos têm de ser cumpridos (pacta sunt servanda). 
É irrelevante se já foi, ou não, apresentado pedido administrativo de renegociação. O 
contrato é lei entre as partes e, ao garantir o nível de comprometimento da renda em 
27,93% (vinte e sete vírgula noventa e três por cento), pode ser levado ao conhecimento 
do Poder Judiciário para que seja determinado o seu cumprimento. 
Adoto essa interpretação por se tratar de um contrato de adesão, o qual deve ser 
analisado em favor da parte aderente, débil, mais frágil. Além disso, o Sistema Financeiro 
da Habitação foi criado com o fulcro de tornar acessível aos assalariados a aquisição da 
casa própria. Por isso, a legislação que disciplina os contratos no âmbito dele estipula os 
limites de comprometimento da renda e reajustamento das prestações de forma a não 
tornar o financiamento um jugo para o mutuário. 
Eis o que prevê o artigo 22 da Lei 8.004/90, reguladora da matéria e em vigor quando da 
assinatura do contrato: 
"Art. 22. O art. 9º do Decreto-lei nº 2.164, de 19 de setembro de 1984, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
'Art. 9º. As prestações mensais dos contratos de financiamento firmados no âmbito do 
SFH, vinculados ao Plano de Equivalência Salarial por Categoria Profissional (PES/CP), 
serão reajustadas no mês seguinte ao em que ocorrer a data-base da categoria 
profissional do mutuário, utilizando-se a variação do Índice de Preços ao Consumidor 
(IPC) apurada nas respectivas datas-base:  
§ 1º (omissis) 
§ 2º (omissis) 
§ 3º. Fica assegurado ao mutuário o direito de, a qualquer tempo, solicitar alteração da 
data-base, nos casos de mudança de categoria profissional, sendo que a nova situação 
prevalecerá a partir do reajuste anual seguinte. 
§ 4º (omissis) 
§ 5º. A prestação mensal não excederá a relação prestação/salário verificada na data da 
assinatura do contrato, podendo ser solicitada a sua revisão a qualquer tempo. 
§ 6º. Não se aplica o disposto no § 5º às hipóteses de redução de renda por mudança de 
emprego ou por alteração na composição da renda familiar em decorrência da exclusão 
de um ou mais co-adquirentes, assegurado ao mutuário nesses casos o direito à 
renegociação da dívida junto ao agente financeiro, visando a restabelecer o 
comprometimento inicial da renda. 
§ 7º Sempre que em virtude da aplicação do PES a prestação for reajustada em 
percentagem inferior ao da variação integral do IPC acrescida do índice relativo ao ganho 
real de salário, a diferença será incorporada em futuros reajustes de prestações até o 
limite de que trata o § 5º.  
§ 8º (omissis) 
§ 9º (omissis)'".(Grifei). 
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A instituição de um paradigma para estabelecer os reajustes das prestações da casa 
própria, com base na equivalência salarial, resultou de um esforço em se garantir ao 
mutuário a possibilidade de adquirir um imóvel sem o risco de se tornar inadimplente por 
aumentos elevados e inesperados nas mensalidades, em decorrência da instabilidade 
econômica do país. O equilíbrio entre a prestação do financiamento e a renda do mutuário 
é a própria razão de ser do Sistema Financeiro da Habitação - SFH. 
Por fim, quanto ao argumento, presente na sentença, de que o valor depositado é inferior 
ao débito, baseado nos cálculos realizados pelo contador do Juízo (fls. 81), entendo não 
merecer acolhida. Apesar dos valores serem inferiores aos devidos, caso fossem 
aplicados exclusivamente os critérios da equivalência do percentual de aumento do 
salário, há, nos autos, elementos suficientes a comprovarem que o percentual inicial de 
comprometimento de renda foi alterado e, conforme explanado acima, esse valor deveria 
ser mantido durante todo o contrato. Assim, entendo merecer reforma a sentença. 
Inverto, ainda, o ônus da sucumbência. A CEF deve pagar honorários no percentual de 
10% sobre o valor objeto de consignação e reembolsar as custas processuais à autora. 
Quanto à União, a Caixa e a autora arcarão com os honorários, divididos em proporções 
iguais, já que ambas pugnaram pela presença dela na lide, os quais arbitro em 5% do 
valor atualizado da causa. 
Com essas considerações, dou provimento à apelação para determinar que as prestações 
do imóvel sejam reajustadas até o limite de 27,93% do vencimento da autora. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 108.126-PE 
Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: FERNANDO RAMOS PEREIRA 
Apelada: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA-INFRAERO 
Advogados: DRS. JOÃO CRUZ DE OLIVEIRA (APTE.) E JOSÉ ALBERTO PIRES E OUTROS 
(APDA.) 
 

EMENTA 
Processual Civil, Civil e Trabalhista. Empresa pública. Relação de emprego. Ocupação de 
imóvel funcional. Rescisão do contrato. Esbulho. Reintegração de posse. Interesse de 
agir. Advogado. Comunicação do exercício à OAB. Cerceamento de defesa. Adequação 
da via processual. 
1. Compete à parte comprovar a utilidade da prova a ser produzida, sob pena de 
indeferimento de sua produção. 
2. A ausência de comunicação, pelo advogado, do exercício profissional em Estado onde 
não é inscrito não induz a nulidade dos atos praticados. 
3. Comprovando-se o decurso do prazo para desocupação do imóvel sem a saída 
voluntária do empregado exonerado, vislumbra-se o interesse de agir para a reintegração 
de posse. 
4. A entrega das chaves do imóvel, independentemente de ordem judicial, pelo ocupante, 
não esgota o interesse na demanda, que prossegue quanto às perdas e danos. 
5. Face à desproporção entre o valor da taxa de ocupação e o valor de locação do imóvel, 
bem como face à relação empregatícia existente, tem-se, in casu, que a habitação 
compõe o salário do ocupante, não se observando relação de sublocação. 
6. Findo o prazo para desocupação e ausente qualquer justo motivo, configura-se o 
esbulho possessório, a embasar a reintegração de posse. 
7. Apelação improvida. 
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ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade de votos, negar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 9 de dezembro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Cuida a hipótese de apelação contra a 
sentença de fls. 157/161, da lavra do MM. Juiz José Baptista de Almeida Filho, da 6ª 
Vara-PE, proferida na Ação de Reintegração de Posse 91.6287-1, onde S. Exa., em 
julgando procedente o pedido, tornou definitiva a reintegração e condenou o réu, ora 
apelante, em perdas e danos, inclusive os aluguéis pagos pela autora à locadora do 
imóvel e a multa fixada na ação de despejo, relativos ao período de esbulho. 
Insurge-se o ora apelante contra a decisão, aduzindo, em síntese: a) cerceamento de 
direito de defesa, face ao indeferimento de produção de provas; b) ausência de 
capacidade postulatória, vez que o procurador da apelada não comunicou à Seccional 
pernambucana da OAB sua atuação neste Estado; c) ausência de interesse de agir, vem 
que o apelante desocupou o imóvel; d) inexistência de esbulho, vez que a relação 
empregatícia estava sub judice na Justiça Laboral; e e) qualidade de sublocatário do 
apelante, pelo que deveria ter figurado na ação de despejo. 
Devidamente intimada, a apelada não ofereceu contra-razões. 
Por distribuição, couberam-me estes autos. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Cuida a hipótese de apelação contra 
a sentença de fls. 157/161, da lavra do MM. Juiz José Baptista de Almeida Filho, da 6ª 
Vara-PE, proferida na Ação de Reintegração de Posse 91.6287-1, onde S. Exa., em 
julgando procedente o pedido, tornou definitiva a reintegração e condenou o réu, ora 
apelante, em perdas e danos, inclusive os aluguéis pagos pela autora à locadora do 
imóvel e a multa fixada na ação de despejo, relativos ao período de esbulho. 
- CERCEAMENTO DE DEFESA 
Com relação à primeira preliminar, de cerceamento de defesa, observa-se das razões de 
apelação que o apelante "pretendia demonstrar, quantum satis, que não há razão sequer 
para suspeitar a existência de esbulho, nem para admitir que a desocupação e restituição 
do imóvel por ato bilateral das partes, fora do Juízo, possa ser entendida como 
capitulação da menos opulenta dessas partes" (fls. 175).  
Contudo, ainda nas razões de apelação, afirma o apelante que "não exercia posse 
clandestina ou mesmo precária (...) como se verifica do documento que instrui a inicial 
(fls. 9 a 70 dos autos)" (fls. 175 - grifos nossos). Ademais, complementa: "a autora não fez 
prova bastante da definitiva rotura do vínculo empregatício entre ela e o apelante - e em 
que este comprovou que a matéria estava convertida em litispendência perante a Justiça 
do Trabalho (vd. fls. 71, 72, 99/102 e 105; veja-se, também, o documento da folha não 
numerada entre as fls. 71 e 72) -, conseqüentemente, não se podia cogitar de esbulho 
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enquanto o vínculo permanecia em discussão judicial (...)" (grifos nossos). 
Não demonstrou, portanto, o apelante qual a utilidade da prova a ser produzida, 
aplicando-se a preleção de Moacyr Amaral Santos: 
"São, pois, objeto de prova os fatos controvertidos, relevantes e determinados (...). 
Objeto da prova são os fatos sobre que versa a lide. Devem, portanto, ser provados os 
fatos que tenham relação ou conexão com a causa ajuizada. Daí a regra: os fatos por 
provar devem ser relevantes, ou influentes, isto é, em condições de poder influir na 
decisão da causa". 
Compete, destarte, à parte que pretende produzir determinada prova, aduzir sua 
necessidade, especificando em que tal comprovação contribuirá para o deslinde da lide.  
Por tais razões, não tendo a parte comprovado a utilidade da prova que pretendia 
produzir, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. 
- AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL 
Em preliminar, assevera a inexistência de capacidade postulatória da apelada. 
Considerando que a inicial data de setembro de 1991, aplicável à hipótese a Lei nº 
4.215/63, o antigo Estatuto dos Advogados. Com efeito, prescrevia o revogado diploma: 
"Art. 56. A inscrição principal habilita o advogado ao exercício permanente da atividade 
profissional na Seção respectiva, e ao exercício eventual ou temporário em qualquer parte 
do território nacional. 
§ 1º. Considera-se exercício temporário da profissão a intervenção judicial que não 
exceda de cinco causas por ano.  
§ 2º. Constitui condição de legitimidade do exercício temporário da advocacia em outra 
Seção a comunicação ao Presidente desta do ingresso em juízo, com a indicação: (...) 
Art. 67. O exercício das funções de advocacia, estagiário e provisionado somente é 
permitido aos inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, e na forma desta 
lei (art. 56). 
Art. 76. São nulos os atos privativos de advogados praticados por pessoas não inscritas 
na Ordem ou por inscritos impedidos ou suspensos, sem prejuízo das sanções civis ou 
penais em que incorrerem (art. 65, § 1º, 124 e 128)". 
Pela dicção dos artigos supratranscritos, a "ilegitimidade" da atuação em outra Seccional, 
sem a prévia comunicação, não foi consignada, pelo vetusto Estatuto, como causa de 
nulidade do ato, pelo que passível, apenas, das sanções administrativas cabíveis. 
Neste sentido, a jurisprudência da época, citada por Theotonio Negrão, na 21ª edição de 
seu Código de Processo Civil: 
"Não compete ao Poder Judiciário fiscalizar o exercício da advocacia pelo profissional 
habilitado que exerça, eventual ou temporariamente, a profissão fora da seção em que 
inscrito. Cabe à OAB, nos termos do art. 56 da Lei nº 4.215/63, tomar as providências 
para inibir o infrator de desempenhar suas atividades fora de sua sede, devendo, após 
apurada a infração disciplinar, comunicar ao Poder Judiciário, para anotar o impedimento 
e vedar seu acesso aos autos, por inabilitação ratione loci" (RT 622/88). 
"O preceituado no art. 56, Lei nº 4.215, de 1963, disciplina regularidade na vinculação 
entre o advogado e a Ordem dos Advogados do Brasil, sem natureza de regra processual 
a produzir efeitos sobre terceiro em relação jurídica diversa" (RJTJESP 113/393). 
"A falta de comunicação 'pode configurar mera irregularidade administrativa, sem 
qualquer repercussão no plano da validade dos atos processuais praticados pelo 
causídico inscrito em outra seção'" (RT 619/194). 
Inacolho, por tais razões, a referida preliminar. 
- INTERESSE DE AGIR 
Quanto à ausência de interesse de agir, face à desocupação do imóvel pelo apelante, 
observa-se que, quando do ajuizamento da demanda, em conformidade com o próprio 
apelante, encontrava-se o mesmo na posse do imóvel. 
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Determinada a reintegração liminar na posse, o ora apelante interpôs o Mandado de 
Segurança nº 4.484-PE, obtendo liminar para suspensão da reintegração de posse.  
Apenas em 17 de março de 1992, noticia-se nestes autos que o apelante não mais residia 
no referido imóvel. 
Desta forma, observa-se que, a priori, não contava a INFRAERO com meios de 
desocupar o imóvel sem a participação da Justiça, vedada a atuação manu militari. 
Ainda que se argumente que a desocupação esvaziaria o interesse de agir, vez que 
derivada de ato volitivo do agente, não da medida liminar determinada pelo MM. Juiz 
monocrático e suspensa por esta egrégia Corte, observa-se que a lide permaneceria no 
tocante às perdas e danos, requeridas na inicial, em conformidade com o permissivo do 
art. 921 do CPC: 
"Art. 921. É lícito ao autor cumular ao pedido possessório o de: 
I - condenação em perdas e danos; 
(...)". 
Rejeito, destarte, a preliminar de ausência de condição da ação, máxime quando a 
hipótese, em se apresentando mais tecnicamente como reconhecimento do direito do 
autor contra a parte ré, se a esta não aproveita, àquele jamais poderá prejudicar, em 
termos, inclusive, de esvaziamento do pedido. 
- ADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA 
Sobre o cabimento da ação de despejo, aduz o apelante que se encontrava em relação 
de sublocação com a empresa apelada, de modo a aplicar-se a Lei do Inquilinato. 
Sobre a sublocação, tem-se que a mesma apresenta os mesmos caracteres da locação, 
relacionando o locatário do bem a um terceiro (sublocatário). 
É, portanto, bilateral, consensual, oneroso, comutativo e de duração. Quanto à 
comutatividade, enquanto alguns autores consideram como o fato de a respectiva 
vantagem ou sacrifício de qualquer das partes poder ser avaliado no próprio ato em que o 
contrato se aperfeiçoa (Messineo, Doctrina General del Contrato; Planiol e Ripert, Traité 
de Droit Civil), outros, como Pothier, retira-lhe outra profundidade: 
"Les contrats commutatifs sont ceux par lesquels chacune des parties contractantes 
donne et reçoit ordinairement l'équivalent de ce qu'elle donne; tel est le contrat de vente: 
le vendeur doit donner la chose vendue et recevoir le prix qui en est l'équivalent; l'acheteur 
doit donner le prix, et recevoir la chose vendue qui en est l'équivalent". 
Orlando Gomes, sobre a matéria, afirma que se trata de equivalência subjetiva, isto é, 
existe no espírito dos contraentes, e não necessariamente na realidade. 
Na hipótese, contudo, não se identificam tais atributos, mormente tal equivalência.  
Com efeito, em conformidade com a Circular Normativa 8.04, por seu item 13, a taxa de 
ocupação do imóvel será mensalmente descontada em folha de pagamento, 
correspondendo a 10% (dez por cento) do valor do aluguel. Visível a desproporção entre 
o valor da posse e uso do bem e o valor cobrado a título de taxa de ocupação. 
Tal desproporção, combinada com a existência de relação empregatícia entre as partes, 
leva a considerar a habitação como prestação salarial in natura. 
Desta forma, não há uma causa civil a embasar a relação ex locato, e sim uma causa 
trabalhista, a integrar o uso do imóvel dentro da prestação salarial. Cabível, portanto, a 
ação de posse, ao lado da ação de despejo. 
Entender-se de modo contrário implicaria admitir a possibilidade de a INFRAERO ajuizar 
ação revisional de aluguel, com base no art. 68 e seguintes da Lei do Inquilinato, quando, 
pelas próprias normas relativas à ocupação de imóvel funcional, o valor cobrado a título 
de taxa de ocupação não guarda paridade com o de mercado. 
Ademais, precisada exatamente a situação da demanda, do modo em que se concedeu 
ao demandado a habitação ora discutida, em termos de adequação da via eleita, 
adequada tal via, dada a instrumentalidade da ação possessória, ou mesmo da ação ex 
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locato, para o caso. 
Rejeito a preliminar de inadequação da via eleita. 
- MÉRITO 
Adentrando no mérito da demanda, aduz o apelante que inexistiu esbulho, vez que sua 
posse era conhecida da INFRAERO e por esta permitida, bem como que a ruptura da 
relação empregatícia se encontrava sub judice na Justiça Laboral, não embasando a 
desocupação do imóvel. 
Com efeito, no documento de folha não numerada, entre as fls. 71 e 72, o apelante 
menciona que "o assunto está sub judice por força de reclamatória trabalhista e cautelar 
inominada incidente, ajuizadas perante a 1ª Junta de Conciliação e Julgamento desta 
Capital".  
Na petição atravessada às fls. 95/97, reitera tais argumentos, trazendo aos autos, às fls. 
99,parte de uma sentença trabalhista, onde, no relatório, identificam-se como reclamante 
e reclamado os ora apelante e apelado, respectivamente. Deste documento, observa-se, 
também, que a lide trabalhista versava sobre "declaração de nulidade e ineficácia e 
vedação (sic) da despedida e/ou dispensa da função exercida". 
Pelo documento de fls. 100, tem-se que o ora apelante interpôs recurso ordinário contra a 
referida sentença, parcialmente trazida aos autos.  
Destes documentos não se dessume que o ato de exoneração do ora apelante tenha sido 
suspenso por força do Judiciário Trabalhista; não se comprova, igualmente, a medida 
cautelar inominada que, segundo declaração do próprio apelante, teria sido utilizada. 
Tal prova, em sendo documental (certidão emanada da Justiça Laboral), deveria instruir a 
contestação do ora apelante, sobretudo frente ao princípio da eventualidade. Ressalte-se, 
inclusive, que a certidão de fls. 105 em nada contribui para o julgamento da causa, 
apenas reiterando a existência da reclamação trabalhista, sem esclarecer sobre seu 
andamento e o teor do deciso do Primeiro Grau.  
Desta forma, inexistindo notícias de sua suspensão, presume-se que o ato administrativo 
produziu seus efeitos desde sua expedição e publicação, afetando a posse do apelante 
sobre o imóvel em litígio. 
Aplicável o disposto nos itens 10 e 11 da Circular Normativa 8.04/B da INFRAERO, a qual 
regula a ocupação de imóveis residenciais daquela entidade: 
"10 - O direito de ocupação do imóvel cessará automaticamente, quando ocorrer: 
a) dispensa do cargo que credenciou o empregado à ocupação do imóvel; 
(...) 
11 - Cessando o direito de ocupação, o imóvel será restituído à INFRAERO no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias corridos, improrrogável, independentemente de 
interpelação judicial ou notificação de qualquer natureza". 
Com efeito, enviou a INFRAERO a correspondência de folha não numerada (entre as fls. 
71 e 72) e a de fls. 72, comunicando a rescisão do contrato de trabalho.  
Às fls. 73, consta notificação para desocupação do imóvel, fixando, nos termos da circular 
supratranscrita, prazo de 60 (sessenta) dias para fazê-lo, com término em 12.11.90. 
Findo tal prazo, configurou-se o esbulho possessório, a embasar a presente reintegração 
de posse.  
Independentemente de discutir-se, como pretende o apelante, se o ato de devolução do 
imóvel foi bilateral ou unilateral, vez que, como supramencionado, não falece o interesse 
de agir, tem-se que a devolução do bem representa um aceite da ilegalidade da posse 
então titularizada pelo apelante. 
Neste sentido, bem mencionou o MM. Juiz monocrático: "Tanto a ocupação era indevida 
que o réu, quando quis, e não escudado em algum direito, restituiu o imóvel à autora, 
sem, no entanto, ressarcir-lhe as perdas e danos postulados" (fls. 160). 
Não verificando nenhuma erronia a ser consertada em grau recursal, nego provimento à 
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apelação. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 108.778-PB 
Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelado: ANTÔNIO ROGÉRIO TRAVASSOS DA COSTA QUEIROZ 
Advogados: DRS. RENÉ PRIMO DE ARAÚJO E OUTROS (APTE.) E PEDRO PAULO QUEIROZ 
DA COSTA (APDO.) 
 

EMENTA 
Embargos de terceiro. Condenação em honorários. 
- Recaindo a penhora em bem não pertencente ao executado e sim a terceiro 
embargante, assiste a este o direito a honorários de advogado e ressarcimento de 
despesas processuais a serem pagos pelo exeqüente-embargado. 
- 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, 20 de novembro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: O Juiz Federal acolheu o pedido do 
embargante no sentido de desconstituir a penhora efetuada nos autos da execução fiscal 
proposta pelo INSS contra João Travassos de Queiroz, condenando o embargado-
exeqüente em honorários no percentual de 5% (cinco por cento) do valor da execução e 
ressarcimento das custas despendidas pelo embargante. 
Apela o INSS pedindo a reforma da sentença apenas quanto à condenação da verba 
honorária, alegando não ter dado causa aos presentes embargos. 
Sem contra-razões, e devidamente processado o recurso, foram os autos remetidos a 
este Tribunal. 
Dispensei a revisão (RI, art. 30, IX). 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): Invocando negligência do 
Sr. Oficial de Justiça ao ter lavrado penhora em garantia da execução fiscal em bem não 
pertencente ao executado, pretende o apelante a isenção do pagamento das custas e 
honorários a que foi condenado. 
Regra geral, prevalece no processo civil o princípio da sucumbência, obrigando o vencido 
ao pagamento das despesas processuais, bem como dos honorários. 
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Não se indaga da boa-fé ou não do embargado, posto que a penhora em bem de terceiro 
ocorreu em decorrência de ação executiva proposta pela autarquia apelante. 
Indiretamente, foi ela quem deu causa à lavratura da penhora. 
Representam os embargos de terceiro a via adequada para quem, não sendo parte no 
processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, 
em casos como o de penhora, depósito, arresto, seqüestro, alienação judicial, 
arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, requerer lhe sejam manutenidos ou 
restituídos (art. 1.046 do CPC). 
Entendo não merecer reparo a sentença recorrida, porquanto teve o embargante que 
constituir causídico para liberar bem de sua propriedade da constrição judicial. 
Neste sentido são os arestos abaixo: 
"Embargos de terceiro. Penhora. Honorários. 
1 - Insubsistente a penhora de bem que em momento algum pertenceu ao executado e 
sim ao terceiro embargante. 
2 - Mantida sentença que julgou procedentes os embargos e arbitrou os honorários 
advocatícios em 10% sobre o valor da causa. 
3 - Apelação improvida". 
(AC 54.967-PE, 1ª T., un., Rel Juiz Hugo Machado, DJU 26.01.96, p. 2.791). 
"Processual Civil. Embargos de terceiro. Honorários de advogado. Ônus lógico do 
vencido. Incabimento da alegação de boa-fé. Excepcionalidade da redução do mínimo 
legal. 
1. A condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da 
sucumbência. Por disposição legal, o ônus dos honorários cabe ao vencido na demanda. 
Art. 20 do Código de Processo Civil. 
2. A boa-fé ou a averiguação do fato de se ter dado, ou não, causa à demanda só tem 
lugar quando não é possível se identificar a parte vencida na relação processual. 
3. A redução do percentual dos honorários só tem sido feita, excepcionalmente, em 
causas onde a matéria é sabidamente simples. 
4. Apelação improvida". 
(AC 43335-RN, 2ª T., Rel. Juiz Araken Mariz, un., DJU 11.11.94, p. 65.031). 
Cabível, pois, é a condenação do embargado em honorários advocatícios em ação de 
embargos de terceiro. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 110.978—RN 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF 
Apelados: LICURGO CHAVES DE CARVALHO E OUTRO 
Advogados: DRS. KÁTIA CAMPANELLI DA NÓBREGA E OUTROS (APTE.) E PEDRO SIMÕES 
NETO E OUTROS (APDOS.) 
 

EMENTA 
Civil e Processual Civil. Anulação de Contrato de Compra e Venda e Mútuo com 
Obrigações e Quitação Parcial. Preço excessivo. Contrato de adesão. Vício de vontade. 
Lesão contratual. Vigência retroativa. Impossibilidade. Ilegitimidade passiva da COHAB. 
Não participação no contrato de compra e venda celebrado entre os autores, a CEF e a 
construtora. Exclusão da lide. Sentença. Alegativa de nulidade por ausência de 
motivação. Improcedência. 
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1. Não pode ser considerada nula a sentença, por ausência de fundamentação ou 
motivação, se o julgador expôs com clareza as razões nas quais fundou o seu livre 
convencimento. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 
2. É litisconsorte passivo necessário aquele que será, direta ou indiretamente, alcançado 
pelos efeitos da sentença. Relação jurídico-processual em que se objetiva a anulação de 
avença na qual a COHAB não figurou como parte e, por isso mesmo, daí não lhe advirá 
qualquer conseqüência, à conta do acolhimento, ou não, dos pedidos formulados na 
inicial. Exclusão da COHAB da lide. 
3. Impõe-se a revisão da cláusula contratual que fixa valor excessivamente elevado para 
imóvel objeto de financiamento de Programa Social de Habitação, mormente quando a 
majoração deu-se ao talante do agente financeiro e da construtora, e com o 
desconhecimento do mutuário que, ainda quando não tenha sido compulsoriamente 
compelido a firmar o pacto de adesão, teve sua vontade viciada, posto que foi levado a 
realizar negócio que lhe foi extremamente desfavorável. Aplicação, à espécie, do princípio 
da lesão parcial do contrato. 
4. É nula a cláusula do contrato de financiamento de imóvel pelo Sistema Financeiro da 
Habitação que obrigue o mutuário a assumir obrigações pretéritas e que não lhe dizem 
respeito, situação que, se prevalente, importaria em locupletamento ilícito do agente 
financeiro. O contrato deve regular, prospectivamente, as obrigações das partes. 
5. Preliminar rejeitada. 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 
maioria, rejeitar a preliminar e, no mérito, por unanimidade, negar provimento à apelação, 
nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas constantes nos autos, que passam a 
integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 11 de dezembro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de ação ordinária ao fito de anular 
Contrato de Compra e Venda e Mútuo com Obrigações e Quitação Parcial celebrado 
entre a Caixa Econômica Federal e a Proex - Projeto e Execução de Engenharia Ltda. 
(litisconsorte passiva necessária), e conseqüente nulificação dos ajustes de compra e 
venda e mútuo nele constantes de forma incorreta, para que os autores, retornando ao 
status quo ante, possam restabelecer o vínculo contratual consoante o efetivamente 
avençado. 
Aduziram que o valor da prestação inicial do imóvel estava desproporcionalmente alto em 
relação ao valor avençado para a compra e venda do imóvel, impossibilitando-os de 
solverem seus débitos e tornando-os involuntariamente inadimplentes. Por outro lado, 
afirmam que o material de construção empregado é de qualidade bastante inferior ao 
pactuado e a infra-estrutura (cujo valor fora embutido no preço do imóvel) não foi 
concluída, constando apenas de 4 (quatro) ruas calçadas, centro comunitário, energia 
elétrica e água encanada, ferindo o programa social do Governo para a edificação de 
conjuntos. 
Contestaram, ainda, a validade de cláusula contratual que os obriga a assumirem 
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prestações pretéritas, isto é, preexistentes à assinatura do contrato e que, ademais disso, 
foram levados a assinar um contrato de adesão sem que lhes fosse dado a conhecer os 
valores fixados em UPF (Unidade Padrão de Financiamento), o que vicia o acordo 
celebrado, tornando-o nulo. 
Regularmente intimadas, a CEF e a construtora apresentaram suas respostas, alegando, 
basilarmente, a inexistência de pré-contrato e a legalidade do acordo que reajustou o 
valor do orçamento inicialmente contratado, face à defasagem entre o INCC e a VRF, 
ocorrida com a implantação do Plano Verão. Com supedâneo nos argumentos acima 
aduzidos, propugnam pela improcedência do pleito dos autores. 
A COHAB, igualmente chamada para integrar a lide como litisconsorte passiva 
necessária, apresentou contestação, onde suscitou, em preliminar, ilegitimidade ad 
causam por não poder ser responsabilizada pelos resultados da demanda, ou enquadrada 
em qualquer das hipóteses previstas no artigo 71 do CPC. No mérito, afirma que vendeu 
um terreno de sua propriedade à construtora para a construção das unidades 
habitacionais, sendo o pagamento feito pela CEF à COHAB, em amortização de débito 
existente. 
Fora contratada pela construtora a fim de prestar serviços de assessoria técnica, 
restringindo-se, a sua participação, apenas à execução dos serviços que lhe estavam 
afetos, os quais eram submetidos, antes de qualquer decisão, a aprovação da CEF, não 
podendo, assim, ser-lhe apontado o cometimento de qualquer irregularidade. Clama pela 
improcedência da ação. 
Na sentença, o culto Magistrado a quo acolheu parcialmente o pleito dos autores, 
determinando a redução do preço do imóvel objeto do contrato de compra e venda e 
mútuo celebrado entre os autores, a CEF e a construtora, com a conseqüente revisão da 
cláusula que fez retroagir os efeitos do contrato para outubro de 1991. 
Irresignada, a CEF apelou. Após reiterar os termos da contestação, empresta ênfase aos 
seguintes tópicos: 1) inexistência de pré-contrato; 2) no caso sub judice não houve 
compromisso da CEF como agente financeiro com os autores, e sim com a construtora, 
até a conclusão da obra; 3) o contrato celebrado entre os apelados e a apelante teve 
características totalmente diversas do primeiro contrato, quando a apelante, por força de 
cláusula contratual, exercia influência na construção, liberando as parcelas de acordo com 
o cronograma e com a fiscalização técnica; 4) não existiu por parte dela, apelante, 
intenção em omitir aos autores a revisão contratual procedida (realinhamento), e que, 
ademais disso, o termo aditivo, através do qual se formalizou o reajuste, encontra-se 
devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Natal; 5) a douta sentença 
singular ressente-se da falta de fundamentação, face ao fato de o nobre Juiz monocrático 
ter-se omitido quanto às razões formadoras do seu convencimento, o que implica em 
violação ao artigo 458 do Código de Processo Civil. Com esteio nos argumentos acima 
expendidos, busca a anulação da sentença singular ou a sua reforma para que, julgada 
improcedente a ação, sejam invertidos os ônus da sucumbência. 
Contra-razões ofertadas, assestando louvores ao aresto impugnado. 
É, minucioso, o relatório. 

VOTO-PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Examino, ab initio, a preliminar de 
nulidade da sentença, por falta de fundamentação, suscitada pela CEF. 
O culto sentenciante expôs, com bastante clareza, os motivos formadores do seu 
convencimento, percorrendo minuciosamente todos os meandros da lide posta nos autos, 
baseando-se, ao proferir a sentença, inclusive, no laudo pericial ofertado pelos peritos do 
juízo. 
Aliás, sobre este assunto, já se pronunciou esta colenda Turma, ao apreciar a Apelação 
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Cível 110.976, cuja ementa acha-se subscrita pelo eminente Juiz Manoel Erhardt; 
observe-se: 
"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". 
Assim, rejeito a preliminar. 
É como voto. 
 

VOTO-MÉRITO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Quanto ao mérito, data vênia, não 
merecem prevalecer os argumentos expendidos pela CEF. 
O exame percuciente dos autos revela a forma como agiu a apelante ao longo de toda a 
evolução do negócio jurídico que envolveu o empreendimento "Parque dos Coqueiros"; 
senão vejamos: 
A CEF concedeu empréstimo à construtora para fins de construção de unidades 
habitacionais no empreendimento susocitado, cujo projeto inicial, embora pertencesse à 
COHAB, não pôde por esta ser executado face a sua inadimplência perante o FGTS. 
Coube à COHAB prestar serviços de assessoria técnica, cadastrando os pretendentes e 
fiscalizando o andamento da obra. 
Informa a auditoria feita pelo MBES (Ministério do Bem-Estar Social) que o custo inicial 
para a construção de cada unidade estava previsto em 1.265 UPF (Unidades Padrão de 
Financiamento), valor 41% superior ao orçado para o empreendimento "30 de Setembro", 
em tudo semelhante ao Conjunto "Parque dos Coqueiros". 
Não obstante este fato, a CEF procedeu, à revelia dos apelados, a um realinhamento de 
preços da ordem de 47% e repassou o índice de 84,32% relativo à inflação (IPC de março 
de 1990) ao valor do financiamento, embora os salários dos trabalhadores estivessem 
congelados. 
Ora, não há como justificar este procedimento, uma vez que o instrumento contratual 
impugnado prevê a UPF (Unidade Padrão de Financiamento) como índice de correção 
monetária a ser aplicado no caso de variação dos preços alusivos à construção civil. 
Desnecessário dizer que esses aumentos oneraram sobremaneira o valor do imóvel, 
inviabilizando o pagamento das prestações (muito elevadas e incompatíveis com as 
condições econômicas dos mutuários). 
Aqueles (os mutuários), bem se vê, ao assinarem o contrato, já o fizeram na condição de 
inadimplentes, pois desconheciam o aditamento mercê do qual se procedeu ao 
realinhamento dos preços. 
O pior é que a construtora não logrou desincumbir-se da execução da infra-estrutura tal 
como acertado na avença, embora tenha recebido da CEF o repasse dos recursos 
financeiros solicitados. 
Face a essas constatações, é patente a inconsistência da argumentação desenvolvida 
pela apelante e o prejuízo sofrido pelos apelados à conta do negócio jurídico que 
celebraram, impondo-se, por isso, a revisão das cláusulas contratuais inaceitáveis. Por 
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pertinente, recolho trechos da r. sentença transcrita nos autos da AC nº 112607-RN (reg. 
97.05.07615-4), a qual se amolda ao presente caso, verbis: 
"A cláusula de contrato de mútuo, portanto, que fixa o valor do imóvel adquirido pela parte 
autora em quantia sobremaneira elevada, apresenta vício, sendo de mister a sua redução. 
Penso que, nessa hipótese, aplica-se o princípio da lesão parcial do contrato, atingindo, 
tão-somente, a cláusula que apresenta vício. 
Isso porque, embora a parte autora não tenha sido compelida, compulsoriamente, à 
assinatura do contrato de mútuo, em virtude de o preço da unidade habitacional ter sido 
fixado em valor bastante superior ao devido, tem-se por viciada a relação obrigacional. A 
teoria da lesão do contrato, que lega o vício da vontade nada obstante ela tenha sido 
manifestada sem coação, tem aplicação quando uma das partes é levada à realização de 
avença que lhe seja excessivamente desfavorável, máxime quando se cuida, como no 
caso em apreciação, de contrato de adesão, em que o preço do financiamento é 
determinado unilateralmente por uma das partes, que é quem providencia o levantamento 
dos custos referentes à edificação da obra". 
Como bem destacou o insigne Juiz monocrático, demonstra-se viciada a cláusula do 
contrato de mútuo que fixa o preço do imóvel em valor excessivamente elevado, impondo-
se a sua redução, pois não é justo que os mutuários suportem o repasse dos valores 
fixados (aos do agente financeiro e da construtora), máxime porque se cuida de 
financiamento para a população de baixa renda. 
Outrossim, não existe a menor possibilidade jurídica de convalidação do dispositivo 
contratual que determina a retroação dos efeitos do contrato a outubro de 1991, 
obrigando unilateralmente o mutuário a assumir obrigações pretéritas, e que não lhe 
dizem respeito. 
O contrato de financiamento de imóvel, pactuado sob os influxos das normas que regulam 
o Sistema Financeiro da Habitação, deve reger, prospectivamente (vale dizer, para o 
futuro), as obrigações das partes; assim, é mister a anulação da cláusula retroativa ali 
inserta, sem o que ocorrerá, inevitavelmente, locupletamento ilícito em desfavor do 
mutuário. 
Com fundamento nas razões acima expendidas, nego provimento à apelação da CEF. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 113.424-SE    
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelada: ANNA FRANCISCA DOS SANTOS 
Advogados: DRS. ALBERTO L. DE AZEVEDO FILHO E OUTROS (APTE.) E LAÉRCIO 
FERREIRA BATISTA (APDA.) 
 

EMENTA 
Previdenciário. Pensão. Mãe de ex-segurado. Cumulação de pensões. Dependência 
econômica. Prova. Decreto nº 89.312/84. 
Ação objetivando pensão por morte de filho, falecido em 30.01.91. 
Observância das regras contidas no Decreto nº 89.312/84, arts. 10, 12 e 20. 
A legislação que ampara a pretensão da autora autoriza a cumulação de pensões. 
Dependência econômica para obtenção do benefício devidamente comprovada. 
Manutenção da sentença. 
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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, 11 de dezembro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator    
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Anna Francisca dos Santos promoveu, perante a 1ª 
Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe, ação ordinária contra o INSS - Instituto 
Nacional do Seguro Social com vistas à obtenção de benefício de pensão por morte em 
decorrência do falecimento de seu filho, Jackson Santos Bonfim, ocorrido em 30 de 
janeiro de 1991. 
O pedido foi julgado procedente para conceder à autora a pensão por morte deixada por 
seu filho, desde a data do seu falecimento (30.01.91), com o pagamento das diferenças 
devidamente atualizadas. 
O INSS interpôs apelação, afirmando, em resumo, não ter a autora feito prova da sua 
dependência econômica em relação a seu filho, e que a mesma já percebe um benefício 
de pensão por morte de seu ex-esposo. 
Foi apresentada resposta ao recurso. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A legislação vigente à data do óbito do ex-
segurado Jackson Santos Bonfim (30.01.91) era o Decreto nº 89.312/84, que estabelecia: 
"Art. 10. Consideram-se dependentes do segurado: 
I - a esposa, o marido inválido, a companheira mantida há mais de 5 (cinco) anos, o filho 
de qualquer condição menor de 18 (dezoito) anos ou inválido e a filha solteira de qualquer 
condição menor de 21 (vinte e um) anos ou inválida; 
II - a pessoa designada que, se do sexo masculino, só pode ser menor de 18 (dezoito) 
anos ou maior de 60 (sessenta) anos, ou inválida; 
III - o pai inválido e a mãe; 
IV - o irmão de qualquer condição menor de 18 (dezoito) anos ou inválido e a irmã solteira 
de qualquer condição menor de 21 (vinte e um) anos ou inválida. 
(...) 
§ 5º. Mediante declaração escrita do segurado, os dependentes do item III podem 
concorrer com a esposa, a companheira ou o marido inválido, ou a pessoa designada na 
forma do § 4º, salvo se existir filho com direito às prestações, caso em que cabe àqueles 
dependentes, desde que vivam na dependência econômica do segurado e não sejam 
filiados a outro regime previdenciário, apenas assistência médica". 
"Art. 12. A dependência econômica das pessoas indicadas no item I do artigo 10 é 
presumida e a das demais deve ser provada." 
"Art. 20. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto de: 
a) auxílios-natalidade, quando o pai e a mãe são segurados; 
b) aposentadoria e auxílio-doença; 
c) aposentadoria e abono de permanência em serviço; 
d) duas ou mais aposentadorias; 
e) renda mensal vitalícia e qualquer benefício de previdência social urbana ou outro 
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regime, salvo o pecúlio de que tratam os artigos 55 a 57". 
A autora enquadra-se na condição de dependente do ex-segurado, devendo, porém, ser 
observada a comprovação da dependência econômica e a não ocorrência de cumulação 
de benefícios, vetada pelo art. 20 supratranscrito. 
Quanto à cumulação de benefícios, observo que os documentos de fls. 40/41 indicam que 
a autora já percebe uma pensão por morte de trabalhador rural (espécie 01), seu ex-
esposo. 
Ora, a legislação que ampara o pedido da autora descreve expressamente e de forma 
exaustiva os benefícios inacumuláveis (art. 20), dos quais não consta a proibição ao 
recebimento de duas pensões, razão por que há autorização, quanto a este aspecto, ao 
deferimento da pensão por morte à autora. 
Deve apenas, conforme disposto no supratranscrito art. 12 do Decreto nº 89.312/84, para 
o percebimento da pensão por morte, a mãe provar sua condição de dependente 
econômica do ex-segurado. 
Na doutrina, ALUISIO SAMPAIO, em A Nova CLPS Comentada - ed. Revista do 
Tribunais, 1985, p. 28, preleciona: 
"A dependência legalmente exigível para que uma pessoa seja considerada como 
dependente do segurado perante a previdência social urbana é econômica. Essa 
dependência econômica pode ser presumida ou está sujeita a comprovação". 
No caso presente, a autora obteve êxito em comprovar a sua dependência econômica 
através de prova testemunhal, sobre a qual não foi posto em dúvida o fato testemunhado, 
a idoneidade dos depoentes, nem apresentada qualquer contradita a eles. 
Por tais razões, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 113.491-RN 
Relator: O SR. JUIZ ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO 
Apelante: VENERENDA VERIANA DE ARAÚJO 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. ANA LIA GOMES PEREIRA E OUTROS (APTE.) E VILMA GRACIETE COSTA 
E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Previdenciário. Processual Civil. Execução da sentença. Atualização. Observância do 
decisum. Pagamento administrativo. Extinção do processo de execução. Impossibilidade. 
Existência de resíduo. Honorários advocatícios. Desconto dos pagamentos 
administrativos embora computados tais valores para apuração do devido a título de 
verba honorária.  
1. A sentença deverá ser executada fielmente, sem ampliação ou restrição do que nela 
estiver disposto, compreendendo-se, todavia, como expresso o que virtualmente nela se 
contenha (art. 743, III, do CPC). 
2. É devida a correção monetária de resíduo apurado, ainda que tenha havido pagamento 
pela via administrativa, complementando-se a diferença devidamente atualizada. 
3. Para cálculo dos honorários advocatícios, segundo a regra do art. 20, § 3º, do CPC, 
incluem-se os valores pagos na via administrativa, inobstante deduzidos tais valores do 
quantum liquidando. 
4. Não sendo cumprido todo o julgado, existindo resíduo a ser pago, mesmo de pequeno 
valor, não é de ser extinto o processo de execução. 
5. O pagamento, por via administrativa, considera-se como efetivamente realizado, 
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devendo referidos valores ser compensados na execução da sentença, mesmo que não 
aduzidos na ação de cognição, para que não ocorra excesso de execução com 
pagamento em duplicidade. 
6. Cabe ao juiz socorrer-se de profissional habilitado, inclusive o contador do juízo, para 
definir os cálculos. Art. 139 do CPC. 
7. 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, 16 de setembro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO - Relator 
 

RELATÓRIO  
O SENHOR JUIZ ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO: Trata-se de apelação da 
sentença de fls. 61/62 da lavra do Juiz Ivan Lira de Carvalho, da 5ª Vara-RN, que julgou 
extinto processo de execução.  
A decisão monocrática assentou-se na inexistência de débito, vez que os valores pagos 
administrativamente saldam toda a dívida, segundo planilha apresentada pela autarquia.  
As razões de apelo pugnam pela reforma da sentença, visto que os valores quitados na 
via administrativa foram realizados abaixo do quantum a ser solvido judicialmente, 
havendo, portanto, saldo remanescente, bem como verba honorária arbitrada na sentença 
de cognição.  
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO (Relator): Trata-se de 
apelação da decisão que julgou extinta a execução da sentença, nos termos do art. 794, I, 
do CPC, acolhendo informação do INSS sobre a inexistência de débito a ser pago. 
A parte credora argúi a não quitação total do débito, tendo em vista que os valores 
solvidos administrativamente não representam o total do quantum a ser pago 
judicialmente, vez que o foram em valores abaixo do determinado para execução da 
sentença, restando, dessa forma, saldo remanescente a ser pago, inclusive a verba 
honorária. 
A um exame dos autos, verifica-se que o Juízo monocrático embasou sua decisão na 
inexistência de débito da parte da autarquia, apenas com base na planilha apresentada, 
não sendo elaborados cálculos comparativos, onde constem os valores pagos 
administrativamente, o quantum devido para execução da sentença e os cálculos 
apresentados pelo autor, demonstrando-se, dessa forma, a inexistência de saldo a ser 
pago à parte credora. 
Por se tratar de execução contra a Fazenda Pública, mesmo não havendo na ação de 
cognição a apreciação ou, até mesmo, a referência aos pagamentos por via 
administrativa, deverá o Juiz observar na execução a compensação desses pagamentos, 
sob pena de trazer um dano irreparável à Fazenda Pública com o pagamento em 
duplicidade, caracterizando um excesso de execução, nos termos do artigo 741, V, do 
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CPC. 
Saliente-se, no entanto, que, inobstante o pagamento administrativo de parte ou do total 
do débito, resta, ainda, o devido a título de correção monetária e de verba honorária, visto 
que nos valores pagos não estão incluídos os honorários advocatícios. 
Os valores quitados na via administrativa pelo INSS fazem parte do quantum da 
condenação da sentença trânsita em julgado, porém, para que não ocorra um dano 
irreparável, com o pagamento em duplicidade, deverão referidos valores ser descontados 
do pagamento ao credor. Entretanto, devem ser inclusos nos cálculos para cômputo da 
verba honorária por fazerem parte da condenação da sentença trânsita em julgado. 
Mesmo considerando a hipótese de não restar saldo remanescente a ser pago pelo INSS 
à parte credora, permanece a dívida quanto aos honorários advocatícios, não estando, 
assim, satisfeito o total da obrigação. 
Destarte, não se trata na hipótese de extinção do processo, nos termos do artigo 794, I, 
do CPC, conforme determinado na sentença, por não ficar comprovada a satisfação total 
da obrigação. 
Merece registro entendimento jurisprudencial, verbis: 
"Não cumprido o julgado, é inadmissível a extinção da execução". STJ, 1ª T., REsp 8775-
SP, Rel. Min. Garcia Vieira, j. 24.4.91, negaram provimento, v.u., DJU 20.05.91, p. 6518, 
1ª col., em, in Theotonio Negrão, 26ª edição, nota 9b ao art. 794. 
"I - Não é de ser extinto o processo executivo com base no art. 794 do CPC se, ainda que 
de pequeno valor, resta saldo remanescente.  
II - Apelação provida". 
(AC 6591/PE, Rel. Juiz Nereu Santos, DJU, II, de 28.06.91, p. 15301, in CPC nos 
Tribunais, ed. atualizada 1994, Jurídica Brasileira, Darcy Arruda Miranda Júnior e outros). 
Não merece subsistir, pois, o decreto extintivo do processo de execução. 
Pelas razões expostas, dou provimento à apelação. 
É o meu voto 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 113.794-CE 
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: UNIÃO FEDERAL  
Apelada: MARIA EUNICE MENESES MAIA 
Advogados: DRS. CLARISSA SAMPAIO SILVA E OUTROS (APTE.) E MARIA VANILDE 
REBOUÇAS MACHADO (APDA.) 
 

EMENTA 
Administrativo. Previdenciário. Repartição de pensão entre ex-esposa, companheira e 
filhos de militar. Indicação de beneficiário. Desnecessidade. União estável. Caráter 
previdenciário da pensão militar. 
- Improcedência da tese de que a pensão não poderia ser deferida à companheira, senão 
à ex-esposa, que mesmo separada manteve-se credora de pensão alimentícia, tendo em 
vista que a legislação militar impõe a declaração de beneficiários como uma obrigação. O 
art. 71, § 3º, da Lei nº 6.880/80, deixa evidente que a declaração do militar gera mera 
presunção em favor do dependente declarado, já que prevalece "salvo prova em 
contrário". A companheira foi expressamente incluída entre os dependentes do militar (art. 
50, § 3º, i, da Lei nº 6.880/80). 
- Prova robusta consubstanciada em documento no qual os contratantes se obrigam à 
assistência mútua, em face do impedimento legal para o casamento. Constituiu-se o que 
a vigente Constituição viria denominar de "união estável". 
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- A pensão militar é dotada de nítido caráter previdenciário, não obstante regida por 
disciplina legal distinta, pelo que lhe é aplicável a tranqüila construção jurisprudencial que 
manda proceder-se a equânime divisão do benefício entre a ex-esposa e a companheira. 
- Improvimento da apelação e da remessa oficial.  
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório, 
voto e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado. 
Recife, 06 de novembro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 

RELATÓRIO  
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Trata-se de ação movida por Maria Eunice Meneses 
Maia contra a União Federal, objetivando seja declarada judicialmente a existência da 
relação jurídica do estado de concubinato com o companheiro Francisco Teles de 
Meneses Filho.  
A sentença monocrática julgou procedente o pleito, declarando a existência de união 
estável, concedendo, inclusive, em favor da autora, o benefício da pensão militar, sendo o 
montante rateado entre a ex-esposa e seus filhos.  
Incoformada, apela a União Federal, ao argumento de que a concessão do benefício só 
poderia prosperar se o militar tivesse instituído como beneficiária, por declaração, a 
pessoa que vivia sob sua dependência econômica.  
Houve contra-razões.  
Reexame necessário.  
É o relatório.  
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Ressalto inicialmente que a ex-esposa do 
militar falecido também pleiteou o benefício da assistência judiciária, requerendo a sua 
intimação via postal para os atos processuais por residir em Porto Alegre. 
Embora não tenha havido pronunciamento judicial, entendo que não existe nulidade 
processual a ser sanada.  
O privilégio da intimação pessoal do advogado do assistido limita-se aos profissionais que 
integram serviços organizados de assistência judiciária. 
Nesse sentido há precedente do e. STJ: 
" 'É mister que o patrono da causa integre o serviço organizado de assistência judiciária 
para fazer jus aos benefícios instituídos pelo § 5º, art. 5º, da Lei 1.060/50'. (STJ - 4ª 
Turma, Ag. 32386/SP- AgRg., Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 24.6.93, negaram 
provimento, v., u., DJU 2.8.93. p.14.254, 1ª col., em.). No mesmo sentido JTAERGS 
82/236, 83/221. 
'O curador especial, nomeado para a defesa do réu, na qualidade de advogado dativo, 
não tem direito ao prazo em dobro' (Lex-JTA 146/248)".  
(In Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Theotonio Negrão, 28ª 
ed., atual., 05/01/1997, Editora Saraiva). 
Considerando, assim, regular o processo, passo ao exame da remessa e da apelação 
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interposta pela União. 
Depois de reconhecer a incidência da prescrição sobre as parcelas vencidas no 
qüinqüênio, a ilustrada sentenciante assim decidiu o pleito: 
"13. Há duas pretensões distintas: a de declaração judicial do estado de concubinato ou 
de união estável entre a autora Maria Eunice Meneses Maia e o militar Francisco Teles de 
Meneses Filho e a condenação do Ministério do Exército (União Federal) a ratear a 
pensão do militar entre sua ex-esposa, a companheira e os filhos. 
14. Quanto à primeira pretensão, não há controvérsias acerca da existência de união 
estável entre a autora e o militar Francisco Teles Meneses Filho, fato demonstrado 
através de contrato celebrado entre eles e registrado no cartório de títulos e documentos, 
além de não contraditado pelas promovidas. 
15. A propósito do pedido de participação no benefício previdenciário, efetivamente, a 
autora não foi designada dependente do militar e não poderia sê-lo, ainda que essa fosse 
sua vontade, pois assim o proíbe a legislação militar, só admitindo exceções na hipótese 
de inexistência de beneficiários legítimos (art. 78 da Lei 5.774, de 23.12.71). 
16. Dispõe o § 2º do artigo 78 da Lei 5774/71 que o militar somente poderá destinar a 
pensão militar à pessoa que viva sob sua dependência econômica, se não tiver filhos 
capazes de receber o benefício e se não estiver compelido judicialmente a alimentar a ex-
esposa. 
17. No caso dos autos, a união entre a autora e o falecido militar iniciou-se após a 
dissolução do primeiro matrimônio através da separação judicial. 
18. Quando o casal conviveu nos idos anos de 70, a ordem constitucional não 
contemplava a união estável fora do regime legal do casamento civil. Entretanto, a 
jurisprudência, paulatinamente, passou a admitir os direitos emergentes dessa situação 
factual, em especial os da concubina, e essa orientação jurisprudencial inspirou diplomas 
legais e, finalmente, a Lei Maior, o texto constitucional. 
19. A Constituição Federal de 1988 reconheceu, para efeito de proteção do Estado, 'a 
união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar' e ainda estatuiu a 
obrigatoriedade da lei facilitar sua conversão em casamento. 
20. Muito provavelmente, se a autora - Dona Maria Eunice Meneses Maia - não tivesse 
perdido seu companheiro tão prematuramente, hoje poderia, com a proteção e o incentivo 
do Estado, ter convertido sua união em casamento. 
21. No entanto, o reconhecimento de seus direitos de companheira independe da 
celebração do casamento civil, mesmo antes da Constituição de 1988, pois a 
jurisprudência dos Tribunais já os assegurava, consoante decisão do egrégio Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região, verbis: 
'Previdenciário. Rateio de pensão militar entre concubina e esposa. 
1. Se a esposa não necessita de sustento, não pode receber a pensão deixada pelo 
marido. 
2. Direito exclusivo da companheira, que conviveu com o mesmo por 35 (trinta e cinco) 
anos, com ele tendo quatro filhos. 
3. Embargos infringentes improvidos. (Embargos Infringentes na Apelação Cível nº 
410843/89-RS, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rel. Fábio B. da Rosa, in DJU-2 
de 30.09.92, p. 30.649)'. 
'Pensão. Militar. Reversão. Concubinato. Habilitação tardia. 
1. Comprovadas a convivência comum com o militar, bem como a dependência 
econômica, a concubina faz jus à pensão deixada por aquele. 
2. Não se cuida, aqui, de reversão, mas sim de habilitação tardia de beneficiário que não 
se habilitou no momento próprio.  
3. As prestações atrasadas devem respeitar a prescrição qüinqüenal. 
4. Apelo improvido. (AC nº 419130/91-RS, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 1ª 
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Turma, Rel. Juiz Paim Falcão, in DJU-2 de 09.12.92, p. 41621).' 
22. Com mais razão, atualmente, em face do novo tratamento constitucional da matéria. 
23. O egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região já decidiu pela 'possibilidade do 
rateio da pensão militar 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 0509258, Rel. Juiz Lázaro Guimarães, in DJ de 26.4.91). 
24. No mesmo sentido, colhe-se decisão do egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região, relatada pelo Juiz Clelio Erthal, com a seguinte ementa: 'Previdenciário. Pensão 
militar. Lei nº 4.069/62. Comprovada a convivência more uxorio e a dependência 
econômica por mais de 14 anos, a viúva do militar faz jus à metade da pensão por ele 
deixada, apesar de inexistir impedimento matrimonial, ficando a outra metade para a filha.  
Apelações improvidas. Sentença mantida'.  
(AC 0200563, in DJU de 16.1.92). 
25. Demonstrada e reconhecida em juízo a união estável entre a autora e o militar 
Francisco Teles Meneses Filho, conclui-se, ipso facto, que ela faz jus a perceber, a partir 
do ajuizamento da demanda, a pensão militar em igualdade de condições com a ex-
esposa do falecido e os filhos dele, se porventura houver entre estes últimos, algum ainda 
capaz de percebê-la. 
26. Fica, portanto, a União Federal a conceder à promovente, doravante, a pensão militar, 
fazendo o rateio do valor entre ela e os atuais beneficiários. A cobrança dos valores 
pagos após a propositura da ação indevidamente aos demais beneficiários da pensão 
militar deverão, se assim o quiser a autora, ser cobrados deles".  
(Fls.98/101). 
A apelante insiste na tese de que a pensão não poderia ser deferida senão à ex-esposa, 
que mesmo separada manteve-se credora de pensão alimentícia, tendo em vista que a 
legislação militar impõe a declaração de beneficiários como uma obrigação, nos seguintes 
termos: 
"Todo militar é obrigado a fazer a sua declaração de beneficiários que, salvo prova em 
contrário, prevalecerá para a habilitação da pensão militar".  
(Art. 71, § 3º, da Lei nº 6.880/80). 
Em prol de sua tese, invoca o seguinte julgado do eg. STF: 
"Mandado de Segurança. Pensão militar. 
- A companheira não faz jus à quota da respectiva pensão quando o militar falecido não a 
instituir como beneficiária, nem poderia fazê-lo por estar compelido judicialmente a 
pensionar a ex-esposa, nos exatos termos do art. 78, parágrafo 2º, da Lei nº 5.774/71. 
- Divisão efetivada com base em construção jurisprudencial, a qual, todavia, não encontra 
apoio na vontade expressa do legislador. Concessão da segurança para que o Tribunal 
de Contas da União promova novo registro da pensão, excluindo o quantum atribuído à 
litisconsorte Luza Sabina Marinho. MS deferido (STF, MS nº 20.837-6/DF). 
Não obstante o respeito que merecem tais argumentos, entendo que a sentença deve ser 
mantida.  
A simples leitura da regra legal invocada deixa claro que a declaração do militar gera 
mera presunção em favor do dependente declarado, já que prevalece "salvo prova em 
contrário". A companheira foi expressamente incluída entre os dependentes do militar (art. 
50, § 3º, i, da Lei nº 6.880/80). Sob esse aspecto, lembro que esta Turma tem 
reconhecido que a designação não é essencial para o deferimento do benefício, como se 
vê na seguinte 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 
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vintenária), com filhos, vivência sob o mesmo teto e dependência econômica".  
(AC 85728/RN, Rel. Juiz Ridalvo Costa, 3ª Turma, TRF 5ª Reg., j. 05.10.95. DJ 72155). 
No caso em exame, a prova é robusta já que consubstanciada em documento no qual os 
contratantes se obrigam à assistência mútua, em face do impedimento legal para o 
casamento. Constituiu-se o que a vigente Constituição viria denominar de "união estável", 
conceituada de modo lapidar na seguinte ementa de julgado do eg. TJSP: 
"Conceito de união estável.  
- Os concubinos uniram-se com o fim de formar uma verdadeira família, repartindo os 
ganhos e as perdas, gozando das vantagens proporcionadas por aqueles e sofrendo 
juntos as tristezas decorrentes destas, o que bem esclarece a presença de todos os 
requisitos exigidos ao reconhecimento da sociedade conjugal de fato, dentre os quais a 
convivência more uxorio prolongada e a affectio societatis, vale dizer, a comunhão de 
vidas e interesses (TJSP- AC, unân., da 5ª Câm. Cível, de 08.09.88 - Ap. 102-231-1, Rel. 
Des. Ralpho Waldo). 
Na mesma linha de pensamento, andou julgado desta Corte com a seguinte ementa: 
"Processual Civil e Previdenciário. Litispendência e coisa julgada. Pensão previdenciária. 
Ex-companheira do segurado. Rateio. Arts. 127, I, e 69, parágrafo segundo, do RBPS. 
1. Inocorre litispendência ou coisa julgada se não há identidade entre as partes. 
2. O deferimento ao cônjuge de pensão previdenciária no valor da pensão alimentícia 
judicialmente arbitrada, não implica em negar-se aos filhos menores o direito a 
participarem do rateio do saldo restante juntamente com a concubina. É equivocada e 
injusta a decisão administrativa que atribui 40% do valor da pensão à viúva e seus quatro 
filhos menores, destinando 60% à ex-companheira sem filhos. 
3. Apelações improvidas".  
(AC 9300/CE, Rel. Juiz Lázaro Guimarães, 1ª Turma, j. 01.08.91, DJ 19838). 
Cabe assinalar, por fim, que a pensão militar é dotada de nítido caráter previdenciário, 
não obstante regida por disciplina legal distinta, pelo que lhe é aplicável a tranqüila 
construção jurisprudencial que manda proceder-se a equânime divisão do benefício entre 
a ex-esposa e a companheira, a exemplo do seguinte precedente: 
"Antecipação da tutela. Pensão militar. Companheira. Dano irreparável. 
- É de manter-se o deferimento da antecipação da tutela para a concessão de pensão 
militar à companheira, tendo em vista a justificação judicial em que está demonstrada a 
convivência more uxorio durante 27 anos, de cuja união nasceram sete filhos, ficando a 
unidade familiar sob dependência econômica do extinto. A necessidade alimentar torna 
induvidosa a existência do requisito quanto ao dano irreparável. 
- Esta Corte tem entendido que, no caso, a pensão pode ser deferida independentemente 
de designação (AC 85.728/RN, Rel. Juiz Ridalvo Costa). 
- Agravo improvido".  
(AGTR 8189/AL, Rel. Castro Meira, j. 31/10/96, publ., 22.11.96). 
Em face do exposto, nego provimento à apelação e à remessa para manter a sentença 
em todos os seus termos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 115.887-PE 
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelantes: LISERVE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. E FAZENDA 
NACIONAL  
Apelados: OS MESMOS 
Advogados: DRS. GILBERTO FLÁVIO DE AZEVEDO LIMA E OUTRO E JOAQUIM LUSTOSA 
FILHO 
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EMENTA 
Tributário. FINSOCIAL. DL nº 1.940/82. Empresas prestadoras de serviços.  
- O colendo STF, após consolidar o entendimento segundo o qual é válido o art. 28 da Lei 
nº 7.738/89, mantendo a contribuição do FINSOCIAL para as empresas prestadoras de 
serviços (RE 150.755; RTJ 149/259), veio a explicitar, no julgamento do RE 187.436 (DJ 
1-8-97), a legitimidade, em relação a elas, dos aumentos de alíquotas decorrentes das 
Leis nºs 7.787/89, 7.894/89 e 8.147/90.  
- Exigibilidade do FINSOCIAL no percentual previsto no Decreto-lei nº 1.940/82, à 
exceção das empresas prestadoras de serviços, que estão compelidas a recolher o 
FINSOCIAL à base de 2% sobre a receita bruta, até a edição da Lei Complementar nº 70, 
de 1991.  
- Apelação do autor improvida.  
- Apelação da Fazenda Nacional provida.  
 

ACÓRDÃO  
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento ao apelo do autor e dar provimento à apelação da 
Fazenda Nacional, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas anexos, que 
passam a integrar o presente julgamento.  
Recife, 11 de dezembro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: A r. sentença julgou improcedente o pedido da parte 
autora, visando à declaração da inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue 
ao recolhimento do FINSOCIAL, a partir da edição da Lei 7.689/88, bem como à 
restituição do indébito, por entender o MM. Juiz a quo que a referida exação é devida, nos 
termos do Decreto-lei nº 1.940/82, à alíquota de 0,5%, sem as majorações introduzidas 
pelas leis subseqüentes, até o advento da LC nº 70/91.  
Apela a contribuinte, requerendo a reforma da decisão monocrática, para que seja 
reconhecido o seu direito à repetição do indébito correspondente aos recolhimentos 
efetuados em percentual superior ao 0,5% constitucionalmente permitido. 
Por sua vez, a Fazenda Nacional interpõe recurso para ressaltar que, sendo a autora 
empresa prestadora de serviços, a ela não se aplica a parte final do dispositivo sentencial, 
eis que, na hipótese, já entendeu o STF ser constitucional o art. 28 da Lei nº 7.738/89, 
que instituiu a alíquota de 2% para a cobrança do FINSOCIAL. 
Sem contra-razões, subiram os autos. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Pretende a autora a declaração de 
inexigibilidade do FINSOCIAL, além do percentual de 0,5% (meio por cento) 
constitucionalmente permitido, bem como a restituição dos valores pagos a maior, 
acrescidos de juros e correção monetária. 
É bem verdade que o pleito inicial continha objeto mais amplo, referindo-se ao pretenso 
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direito de não mais recolher a aludida exação após o advento da Lei 7.689/88. Todavia, 
sob o escólio da orientação firmada na Argüição de Inconstitucionalidade na AMS nº 
2.240-PE, nada impede que, em tese, seja dado conhecimento parcial do pedido, no 
tocante apenas às majorações da alíquota, já reconhecidamente inconstitucionais. 
Dessarte, a matéria referente à repetição dos valores pagos a título de FINSOCIAL em 
percentuais superiores à alíquota de 0,5% legalmente autorizada, nos termos do Decreto-
lei nº 1.940/82, pacificou-se na jurisprudência desta Corte, tendo sido, inclusive, objeto da 
Súmula nº 06, de seguinte teor: 
"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 
serviço". 
In casu, porém, como a hipótese dos autos trata efetivamente de empresa prestadora de 
serviços (a própria contribuinte assim se qualifica na peça inicial e nas razões do apelo), a 
matéria requer especial atenção, face ao disciplinamento diverso que se lhe aplica. 
O Colendo STF, após consolidar o entendimento segundo o qual é válido o art. 28 da L. 
7.738/89 (RE 150.755; RTJ 149/259), mantendo a contribuição do FINSOCIAL para as 
empresas prestadoras de serviço, veio a explicitar, no julgamento do RE 187.436 (DJ 1-8-
97), a legitimidade, em relação a elas, dos aumentos de alíquotas decorrentes das Leis 
nºs 7.787/89, 7.894/89 e 8.147/90. Eis o teor desta decisão plenária:  
"O Tribunal, por maioria de votos, não conheceu do recurso extraordinário e declarou a 
constitucionalidade do art. 7º da Lei 7.787, de 30.06.89, do art. 1º da Lei 7.894, de 
24.11.89 e do art. 1º da Lei 8.147, de 28.12.90, com relação às empresas exclusivamente 
prestadoras de serviços. Vencidos os Ministros Maurício Corrêa, Carlos Velloso e Néri da 
Silveira, que dele conheciam e lhe davam provimento".  
(DJU, 01.08.97, p. 33452, Rel. Min. Marco Aurélio). 
No mesmo sentido, citem-se também os seguintes precedentes da Suprema Corte: 
AGRRE 189.618-3 e RE 141.107-4. 
Com tais considerações, é de se concluir pela improcedência do pedido, não tendo a 
parte autora direito a qualquer restituição, obrigada que está ao pagamento do 
FINSOCIAL com base na alíquota de 2%, até o advento da LC 70/91. 
Em face do exposto, nego provimento ao apelo do autor e dou provimento à apelação da 
Fazenda Nacional. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 116.129-PE    
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: MARIALUISA CAVEGLIA HOLANDA CAVALCANTI 
Advogado: DR. DJALMA CORREIA CARNEIRO (APDA.) 
 

EMENTA 
Processual Civil. Execução contra a Fazenda Pública fundada em título judicial. Prazo 
para embargos. 
Pelo sistema processual civil codificado, o prazo para a Fazenda Pública opor embargos à 
execução (art. 730, CPC) é de 10 (dez) dias, não se lhe aplicando o disposto no art. 188 
do CPC. 
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ACÓRDÃO  
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa, nos termos do relatório e voto 
anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 18 de dezembro de 1997 (data do julgamento). 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: A Fazenda Nacional interpôs apelação contra 
sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da 6ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, 
que rejeitou, por intempestivos, os embargos por ela opostos à execução de título judicial 
que determinou a restituição de empréstimo compulsório incidente sobre veículo adquirido 
por Maria Caveglia Holanda Cavalcanti. 
Em suas razões, defende a apelante que o prazo para ajuizamento da ação incidental 
deva ser considerado como se de 20 dias fosse, interpretando o artigo 730 do CPC, em 
consonância com o artigo 188 do mesmo texto legal, por entender mais coerente com os 
demais prazos processuais. 
Transcorrendo in albis o prazo para contra-razões, subiram os autos, vindo conclusos por 
prevenção. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A questão central do presente recurso 
cinge-se à averiguação da tempestividade dos embargos à execução interpostos pela 
Fazenda Nacional. 
Para dirimi-la, cumpre, de logo, registrar que nas execuções contra a Fazenda Pública 
regidas pelo Código de Processo Civil, feitas a citação e a juntada do respectivo mandado 
aos autos, passa a fluir o prazo de dez dias para a oposição dos embargos do devedor, 
na forma do artigo 730, não se lhe aplicando o disposto no art. 188 do CPC. O artigo 730 
tem como destinatária apenas a Fazenda Pública, pelo que não se justifica a aplicação do 
artigo 188. 
Com efeito, ensina-nos a doutrina e confirma a jurisprudência, inclusive desta eg. Turma, 
constituírem-se os embargos à execução verdadeira ação incidental de conhecimento, 
através dos quais o devedor, mais que responder e longe de contestar, exercita sua 
pretensão de desconstituir o título executivo ou anular a execução. Tanto assim que, uma 
vez recebidos, seguem-se as fases próprias do processo de conhecimento: intimação do 
credor para impugnação; resposta aos embargos e audiência de instrução e julgamento 
(arts. 740, 444 e 446 do CPC). 
Se, portanto, de contestação não se trata, não há como ampliar o privilégio previsto no 
art. 188, que, aliás, não comporta interpretação extensiva, ao prazo expressa e 
especificamente definido no artigo 730, para o ajuizamento, pela Fazenda Pública, da 
"ação incidental de conhecimento" em que se constituem os embargos. 
Este, com efeito, tem se constituído no principal argumento a que, desde os tempos do 
extinto TFR, vêm se reportando inúmeros julgados, inclusive desta eg. Turma, como 
ilustram as seguintes ementas: 
"Processual Civil. Execução contra a Fazenda Pública. Embargos. Prazo. CPC, art. 730; 
CPC, art. 188. 
- A regra de exceção do art. 188, CPC, cuja interpretação há de ser estrita, não incide 
sobre o prazo para embargos do devedor, opostos pela Fazenda Pública, na forma do 
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disposto no art. 730, CPC. 
II - Natureza jurídico-processual dos embargos do devedor. Inteligência dos arts. 188 e 
730, CPC. 
III - Agravo desprovido". 
(TFR. Agr. Instr. nº 40.831-SP. Rel. Ministro Carlos Velloso). 
"Processual Civil. Embargos à execução. Art. 730 do CPC. Aplicação da regra do art. 188, 
CPC. Incabimento. 
- Não se aplica o prazo em quádruplo previsto no art. 188 do CPC ao prazo de dez dias 
previsto no art. 730 daquele mesmo diploma, para a Fazenda Pública embargar 
execução. 
- Precedentes. 
- Apelo improvido". 
(TRF 5ª R. 1ª Turma. AC nº 0581585-AL, julg. em 27.06.95. Relator: Juiz Castro Meira). 
"Execução contra a Fazenda Pública. Embargos. 
O prazo para a Fazenda Pública opor embargos, nas execuções de título judicial (art. 730, 
CPC), é de 10 (dez) dias, não se lhe aplicando o disposto no art. 188 do CPC. 
É imprescindível, no entanto, a citação formal da Fazenda Pública, na forma do art. 730 
do CPC, para que se inicie o prazo de oposição da ação incidental. 
Ausência de citação do Instituto-réu. Tempestividade dos embargos". 
(TRF 5ª R. 3ª Turma. AC 00594474-RN, julg. em 11.04.96. Relator: Juiz Ridalvo Costa).  
O entendimento merece, ainda, ser confirmado por outro fundamento, qual seja, o da 
especificidade do prazo previsto no artigo 730 do CPC, como bem ressaltado em outro 
julgado desta Turma: 
"Processual Civil. Embargos à execução. Fazenda Pública. Prazo. Inaplicabilidade do 
artigo 188 do CPC. 
1. O artigo 730 do CPC é específico para os embargos à execução opostos pela Fazenda 
Pública, pelo que não se aplica o prazo previsto do art. 188 do mesmo diploma 
processual. 
2. Apresentados os embargos à execução quando já vencido o prazo de 10 (dez) dias 
contado da juntada do mandado de citação aos autos, é correto rejeitá-los por 
intempestividade. 
3. Apelação improvida". 
(AC nº 00582169-AL, julg. em 02.05.96. Relator: Juiz Geraldo Apoliano). 
No caso em julgamento, restando confessada, na própria peça recursal, a oposição dos 
embargos após o decêndio legal, cumpre reconhecer-lhes a intempestividade, negando-
se, por conseguinte, provimento à apelação e à remessa. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 118.492-RN 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: UNIÃO FEDERAL  
Apelado: FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR 
Advogados: DRS. NATÉRCIA NUNES PROTÁSIO E OUTRO (APDO.) 
 

EMENTA 
Administrativo. Osteoartrite contraída durante o serviço militar. Relação de causa e efeito 
com o serviço, que exige constantes exercícios físicos. Reforma nos termos do art. 108, 
IV, da Lei 6.880/80. Apelação e remessa desprovidas.  
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ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 
a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar 
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas, que integram o presente.  
Custas, como de lei. 
Recife, 10 de fevereiro de 1998 (data do julgamento).  
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: A apelante impugna sentença que julgou 
procedente pedido de reforma de militar que fora excluído do serviço ativo e julgado apto 
para o exercício de profissão civil.  
Alega, em resumo, que inexiste relação de causa e efeito com o serviço militar . 
Contra-razões pelo improvimento.  
Dispensei revisão, por se tratar de matéria predominantemente de direito.  
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O laudo pericial não é conclusivo pela 
relação de causalidade da doença com o serviço militar, mas das respostas do perito, 
confrontadas com a natureza do serviço, decorre a constatação de que é ineliminável tal 
nexo. 
Padece o apelado de osteoartrite, que se manifestou quando em pleno serviço, como 
Fuzileiro Naval, já há mais de nove anos. Admite o perito (fls. 55) que "...os esforços e as 
pressões excessivas colocadas sobre as articulações posteriores estimulam a 
degeneração" e que "o traumatismo direto a uma região da coluna, ou o traumatismo 
indireto, como um movimento forçado de flexão ou extensão que impõe uma força sobre 
algum ponto focal, pode levar a uma artrose degenerativa localizada". 
Ora, embora coexistam fatores hereditários ou congênitos, é inegável que o tipo de 
atividade, de constantes e pesados exercícios físicos, é causa da doença, e esta foi 
contraída durante o serviço militar. 
Enquadra-se, portanto, a situação na norma do art. 108, IV, da Lei 6.880/80. 
Por essas razões, nego provimento à apelação e à remessa oficial.  
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 118.775-CE 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: JOAQUIM EDILSON DE OLIVEIRA 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA-INCRA 
Advogados: DRS. SAMUEL ALVES FACO E OUTROS (APTE.) E JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA E 
SÁ E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Administrativo. Auxílio-alimentação. Servidores inativos. 
O auxílio-alimentação constitui-se em benefício de caráter eminentemente assistencial, 
direcionado àqueles que estão a merecer, ao menos em tese, uma compensação pelo 
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presumível acréscimo nos seus gastos usuais com alimentação, em razão da jornada 
laboral.  
Nos termos da Lei nº 8.460/92, não figuram como beneficiários do auxílio-alimentação, 
sem que daí se possa afirmar qualquer discriminação, os servidores que não estão 
submetidos a jornada de trabalho, por se encontrarem em inatividade. 
 

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, 11 de dezembro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 

RELATÓRIO  
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Joaquim Edilson de Oliveira interpôs apelação 
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do 
Ceará, que lhe negou, na condição de inativo, o direito de receber vales-alimentação, por 
entendê-los devidos apenas aos servidores em atividade, nos termos do art. 1º do 
Decreto nº 969/93. 
Sustenta, com fundamento no § 4º do artigo 40 da Constituição Federal, a obrigatoriedade 
de extensão aos inativos de qualquer benefício ou vantagem que venha a ser concedida 
aos servidores em atividade. 
Contra-arrazoado o recurso, subiram os autos, vindo conclusos por distribuição. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A pretensão do apelante repousa na leitura 
que faz do § 4º do artigo 40 da Constituição Federal, assim redigido: 
"Art. 40. (omissis) 
§ 4º. Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma 
data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo 
também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente 
concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação 
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei". 
(Grifei). 
No entanto, o sentido e alcance de um texto normativo, mesmo constitucional, não se 
exaurem na frieza de sua letra, nem se apercebem isolando-o do sistema jurídico que 
integra, ou dissociando-o dos princípios que o informam, ou, ainda, afastando-o dos fins 
com ele almejados. 
Neste sentido é o alerta do erudito Carlos Maximiliano: 
"A interpretação verbal fica ao alcance de todos, seduz e convence os indoutos, 
impressiona favoravelmente os homens de letras, maravilhados com a riqueza de 
conhecimentos filológicos e primores da linguagem ostentados por quem é, apenas, um 
profissional do Direito. Como toda meia ciência, deslumbra, encanta, e atrai; porém, fica 
longe da verdade as mais das vezes, por envolver um só elemento de certeza, e 
precisamente o menos seguro. (...) 
Nada de exclusivo apego aos vocábulos. O dever do juiz não é aplicar os parágrafos 
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isolados, e, sim, os princípios jurídicos em boa hora cristalizados em normas positivas 
(...). 
(...) Sobre o pórtico dos tribunais conviria inscrever o aforismo de Celso (...): 'Saber as leis 
é conhecer-lhes, não as palavras, mas a força e o poder', isto é, o sentido e o alcance 
respectivos".  
(Maximiliano; Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito, Forense, 14ª edição, pp. 112, 
119 e 122). 
Atentando-se para estas noções, percebe-se naquele dispositivo constitucional, nada 
mais que o reflexo, no campo da seguridade social do funcionalismo público, do princípio 
da isonomia, a afastar qualquer tentativa de se dispensar a servidores ativos e inativos 
tratamento diferenciado para idênticas necessidades ou, sob outro prisma, tratamento 
igualitário para necessidades distintas. 
Ao se resolver pela instituição do auxílio-alimentação, dispunha o legislador de inúmeras 
alternativas para a sua concepção, dentre elas a de emprestar-lhe a natureza de adicional 
à remuneração dos servidores, sem maiores questionamentos. No entanto, preferiu 
preservar-lhe o caráter eminentemente assistencial, direcionando-o àqueles que estariam 
a merecer, ao menos em tese, uma compensação pelo presumível acréscimo nos seus 
gastos usuais com alimentação, em razão da jornada laboral. 
Eis porque, já na versão original do art. 22 da Lei nº 8.460/92, encontravam-se excluídos 
do benefício, sem que daí se pudesse afirmar qualquer discriminação, os servidores que 
cumpriam jornada inferior a quarenta horas e, naturalmente, aqueles que nem a jornada 
de trabalho estavam submetidos, por se acharem, temporária ou definitivamente 
afastados do serviço, a exemplo dos inativos, categoria em que se enquadra o apelante. 
Evidenciando ainda mais tal orientação, dispõe hoje o referido artigo, após as alterações 
introduzidas pela recém-editada Medida Provisória nº 1.595-14, de 10.11.97: 
"Art. 22. O Poder Executivo disporá sobre a concessão mensal do auxílio-alimentação por 
dia trabalhado, aos servidores públicos federais civis ativos da Administração Pública 
Federal direta, autárquica e fundacional". 
Por estas razões, compartilhando do entendimento firmado pelo MM. Juiz prolator da 
sentença vergastada, não vislumbro qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade em se 
vedar a concessão do auxílio-alimentação aos aposentados e pensionistas. Por 
conseguinte, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 119.472-PB 
Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: EMECA-EMPRESA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. MARA REGINA SIQUEIRA DE LIMA E OUTROS (APTE.) 
 

EMENTA 
Constitucional. Tributário. Parcelamento do débito do PIS. Decretos-leis 2.445 e 2.449/88. 
Inconstitucionalidade. Atualização monetária pela UFIR. Lei 8.383/91. Possibilidade. 
Eficácia da lei no tempo. Irretroatividade. Prazo nonagesimal. Inaplicabilidade. 
1 - Inconstitucionalidade dos Decretos-leis nºs 2.445 e 2.449/88 declarada pelo Pleno do 
Supremo Tribunal Federal em sessão de 24.06.93. 
2 - O princípio da publicidade da lei repousa mais precisamente na ficção jurídica do 
conhecimento desta do que no exato conhecimento da mesma pelos destinatários, tendo 
como termo a vigência legal, o ato da publicação da lei e não sua circulação. 
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3 - O art. 54 da Lei nº 8.383/91, que trata de atualização de débitos fiscais pela UFIR, tem 
aplicação imediata, não há falar-se em desrespeito ao prazo nonagesimal previsto no art. 
195, § 6º, da Carta Magna. 
4 - Apelação e remessa oficial improvidas. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade de votos, negar 
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma 
do relatório e notas taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 13 de novembro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Cuida a hipótese de apelação interposta à 
sentença de fls. 62 a 68, da lavra do MM. Juiz João Bosco Medeiros de Souza, da 1ª 
Vara-PB, movida por EMECA - Empresa de Mecanização Agrícola Ltda., onde objetivou a 
anulação do parcelamento de dívida referente ao PIS, do período relativo a setembro/90 a 
abril/95, vez que a apuração da referida contribuição foi efetuada com base na Lei 
Complementar 07/70 e não com base na receita operacional bruta, conforme determinam 
os Decretos-leis 2.445 e 2.449, ambos de 1988, sendo a aludida contribuição corrigida no 
período de 1991 pela TRD e no período de 1992 pela UFIR, instituída pela Lei nº 
8.383/91. 
A decisão monocrática concluiu por julgar parcialmente procedente a ação, declarando, 
incidenter tantum, a inconstitucionalidade dos Decretos-leis nºs 2.445/88 e 2.449/88, 
decretando, ao final, a exigibilidade da contribuição com base na Lei Complementar 
07/70, corrigida pela UFIR, prevista na Lei 8.383/91, excluindo, tão-só, a incidência da 
TRD. 
A parte autora requer a reforma da sentença, argüindo a ilegalidade do parcelamento, 
posto que o débito foi apurado com base na Lei Complementar 07/70 e não com base nos 
Decretos-leis 2.445 e 2.449/88, vigentes à época do lançamento. Argúi, ainda, que a ré, 
ao fazer incidir a UFIR, prevista na Lei nº 8.383/91, nos valores do parcelamento, violou o 
art. 195, § 6º, da CF/88, que exige o interregno de 90 (noventa) dias para a sua efetiva 
aplicação. 
Contra-razões. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Trata-se de apelação interposta à 
sentença que, apreciando o pleito inicial que foi no sentido da anulação do parcelamento 
de dívida referente ao PIS, do período relativo a setembro/90 a abril/95, vez que a 
apuração da referida contribuição foi efetuada com base na Lei Complementar 07/70 e 
não com base nos Decretos-leis nºs 2.445 e 2.449, ambos de 1988, sendo a aludida 
contribuição corrigida no período de 1991 pela TRD e no período de 1992 pela UFIR, 
instituída pela Lei nº 8.383/91, concluiu por julgar parcialmente procedente a ação, 
declarando, incidenter tantum, a inconstitucionalidade dos Decretos-leis nºs 2.445/88 e 
2.449/88, decretando, ao final, a exigibilidade da contribuição com base na Lei 
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Complementar 07/70, corrigida pela UFIR, prevista na Lei 8.383/91, excluindo, tão-só, a 
incidência da TR. 
A parte autora requer a reforma da sentença, argüindo a ilegalidade do parcelamento, 
posto que o débito foi apurado com base na Lei Complementar 07/70 e não com base nos 
Decretos-leis 2.445 e 2.449/88, vigentes à época do lançamento. Argúi, ainda, que a ré, 
ao fazer incidir a UFIR, prevista na Lei nº 8.383/91, nos valores do parcelamento, violou o 
art. 195, § 6º, da CF/88, que exige o interregno de 90 (noventa) dias para a sua efetiva 
aplicação. 
Independente de se identificar no PIS natureza de caráter, como se lê na AMS 90301-SP 
ou ainda na AMS 98316-SP, das quais foi Relator o Ministro Carlos Vellozo, ou de se 
identificar em tal encargo uma contribuição social, e não tributo, como assim se 
posicionou este egrégio Tribunal na Declaração de Inconstitucionalidade na AMS 77-SE, 
cujo Relator foi o eminente Juiz Lázaro Guimarães, não há como se admitir que, sendo 
instituído tal encargo por lei complementar, possa o mesmo ser modificado por um 
decreto-lei, como ocorre com os de nºs 2.445 e 2.449/88, o que redundaria em se ferir a 
própria hierarquia das normas legais. 
Nesse sentido, inclusive, atente-se para as lições de Manuel Gonçalves Ferreira Filho, 
quando assim doutrina: 
"A Lei Complementar só pode ser aprovada por maioria absoluta, para que não seja 
nunca o fruto da vontade de uma minoria ocasionalmente em condições de fazer 
prevalecer sua voz. Essa maioria é, assim, um sinal certo da maior ponderação que o 
constituinte quis ver associada ao seu estabelecimento. Paralelamente, deve-se convir, 
não quis o constituinte deixar ao sabor de uma decisão ocasional a desconstituição 
daquilo para cujo estabelecimento exigiu ponderação especial. Aliás, é princípio geral 
que, ordinariamente, um ato só possa ser desfeito por outro que tenha obedecido à 
mesma forma. Da inserção da Lei Complementar entre a Constituição e a Lei Ordinária 
decorrem conseqüências inexoráveis e óbvias. Em primeiro lugar, a Lei Complementar 
não pode contradizer a Constituição. Não é outra forma de emenda constitucional, 
embora desta se aproxime pela matéria e pelo quorum de aprovação. Tanto não o é que 
foi prevista à parte pelo constituinte... Tanto não o é que seria um bis in idem se tivesse a 
força da emenda. Daí decorre que pode incidir em inconstitucionalidade e ser, por isso, 
inválida. Em segundo lugar, a Lei Ordinária, o Decreto-Lei e a Lei Delegada estão sujeitos 
à Lei Complementar. Em conseqüência disso, não prevalecem contra ela, sendo inválidas 
as normas que a contradisserem". 
O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 155.947-1, assim se houve: 
"Recurso Extraordinário n. 155.947-1 
Origem: Minas Gerais 
Relator: Min. Sepúlveda Pertence 
Rectes.: Uberdiesel Uberaba Diesel S/A e outro 
Advs.: Marco Aurélio Bicalho de Abreu Chagas e outro 
Recda.: União Federal 
Advs.: Procuradoria da Fazenda Nacional 
Decisão: A Turma conheceu do recurso e lhe deu provimento nos termos do voto do 
Relator. Unânime. 1ª Turma, 18.10.94. 
EMENTA: PIS. Contribuição para o Programa de Integração Social. Inconstitucionalidade 
formal dos Decretos-leis 2.445 e 2.449, de 1988, que lhes alteraram a legislação de 
regência, à luz da ordem constitucional sob a qual editados (STF, RE 148.754, Plen., 
24.06.93, Rezek). 
Segundo a jurisprudência consolidada do STF, sob o regime constitucional pretérito e 
desde a EC 8/77, as contribuições sociais, como a destinada ao PIS, deixaram de 
caracterizar tributo; por isso e também porque, a outro título, aquela contribuição social 
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não se compreenderia no âmbito material das finanças públicas, não poderia a sua 
disciplina legal ter sido alterada por decretos-leis pretensamente fundados no art. 55, II, 
da Carta de 69, donde a inconstitucionalidade formal dos Decretos-leis 2.445 e 2.449, de 
1988, declarada, no julgamento do RE 148.754, pelo Plenário do Tribunal, precedente que 
é de aplicar-se ao caso concreto". 
Neste mesmo sentido se houve esta egrégia Turma na AC 3070/CE - em que foi Relator o 
eminente Juiz Lázaro Guimarães -, levada a julgamento na sessão de 12.12.89, onde, por 
unanimidade se negou provimento à apelação e à remessa oficial, entendendo-se pela 
inconstitucionalidade dos Decretos-leis 2.445 e 2.449/88, portanto, não falar-se em 
aplicação dos aludidos decretos-leis à hipótese dos autos, não eximindo, portanto, a parte 
autora da obrigação do pagamento, sendo o mesmo devido nos termos da Lei 
Complementar 07/70. 
Finalmente, quanto à possibilidade de fazer incidir a correção monetária em parcelamento 
de débito relativo ao PIS, com base na UFIR, instituída pela Lei 8.383, de 31.12.91, 
respeitando o posicionamento dos demais pares que, na Argüição de 
Inconstitucionalidade do art. 97 da Lei 8.383/91, na AMS nº 28.108-SE, posicionaram-se 
no sentido de determinar a impossibilidade da cobrança da UFIR, no ano de 1992, nos 
moldes do referido diploma legal, adoto o posicionamento de que a lei entra em vigor na 
data de sua publicação, e não de sua circulação, verificando-se que o princípio da 
publicidade da lei repousa mais precisamente na ficção jurídica do conhecimento da lei do 
que propriamente no exato conhecimento da mesma pelos destinatários. Assim sendo, 
constatada a publicação da Lei 8.383/91 em 31.12.91, não há que se falar em desrespeito 
ao art. 150, III, "b", da CF/88. Já quanto à possibilidade de fazer a correção do aludido 
débito pela UFIR de janeiro/92, nos termos do art. 54 da Lei nº 8.383/91, face ao 
desrespeito ao prazo nonagésima previsto no art. 195, § 6º, da Carta Magna, tenho que o 
mesmo, por não tratar de criação ou alteração de contribuição, mas tão-somente de 
atualização de débitos fiscais, tem aplicação imediata. 
Por tais razões, mantenho a decisão recorrida e nego provimento à apelação e à remessa 
oficial. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 121.153-RN 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: HELOÍSA MARIA GALVÃO PINHEIRO DE SOUZA 
Apelada: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE- UFRN 
Advogados: DRS. TATIANA MENDES CUNHA E OUTROS (APTE.) E GIUSEPPI DA COSTA E 
OUTROS (APDA.) 
 

EMENTA 
Administrativo. Ensino superior. Professor que pede exoneração após a conclusão de 
curso de Mestrado no exterior e antes de cumprido o período de que trata o Decreto 
94.664/87, art. 47, parágrafo 3º. Condenação à devolução dos vencimentos percebidos 
durante o afastamento. Licitude do afastamento e da remuneração percebida. Somente as 
despesas, no sentido estrito, são indenizáveis pelo docente que descumpre o 
compromisso de voltar a lecionar na entidade da qual se afastara. Apelação provida.  
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 
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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, 21 de outubro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Heloísa Maria Galvão Pinheiro de Souza apela 
ante sentença que a condenou ao pagamento de indenização à Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, no montante de R$ 28.454,73, correspondente aos vencimentos 
percebidos durante afastamento para realização de Mestrado nos Estados Unidos da 
América.  
Alega, em resumo, que o Decreto 94.664/87, art. 47, parágrafo 3º, prevê a indenização de 
despesas, como tal não se compreendendo a percepção de vencimentos em razão da 
atividade docente, o que está assegurado na abertura daquele dispositivo.  
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): A indenização de despesas a que se 
refere o Decreto 94.664/87, art. 47, parágrafo 3º, não pode ter o elastério pretendido na 
respeitável sentença recorrida.  
A apelante percebeu vencimentos do cargo de professora porque estava validamente 
afastada, com a devida autorização, para realização do curso de Mestrado em Jornalismo 
Eletrônico na Universidade de Boston. 
As passagens e bolsa que recebeu foram pagas pela CAPES, e não pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. Aquelas poderiam, em tese, ser incluídas no conceito de 
despesas, mas não os vencimentos, que estão ligados ao exercício do cargo público. Ora, 
o caput daquele mesmo dispositivo é expresso ao assegurar a continuidade da percepção 
dos direitos e vantagens dos docentes durante o afastamento. 
Outra não poderia ser a interpretação dessa norma regulamentar, porque inexiste lei que 
autorize a repetição de vencimentos, permitindo-se apenas descontos de até 10% da 
remuneração do servidor, para reposição do Erário, o que, absolutamente, não é o caso. 
Por essas razões, dou provimento à apelação, para julgar improcedente a demanda. A 
autora-apelada suportará honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da 
indenização pleiteada.  
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 121.723-PB  
Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS 
Advogados: DRS. JOSÉ MARTINS DA SILVA E OUTRO (APDO.) 
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EMENTA 
Administrativo. Ação ordinária. Pedido de nulidade de ato de aposentadoria. Concessão 
de aposentação com proventos integrais ao invés de proporcionais. Incidência do art. 178, 
III, da Lei nº 1.711/52. Preliminar de prescrição do fundo de direito rejeitada. 
Reconhecimento da prescrição qüinqüenal parcial. Juros de mora. Termo a quo. 
Honorários advocatícios.  
1. Prescrição. Nos débitos de natureza alimentar não há que se falar em prescrição do 
fundo de direito. A prescrição é a qüinqüenal parcial, atingindo as prestações anteriores a 
cinco anos da data do ajuizamento da ação. 
2. Faz jus à aposentadoria com proventos integrais o funcionário diagnosticado como 
portador de alienação mental. Exegese do art. 178, III, da Lei nº 1.711/52. 
3. Os juros de mora incidentes sobre benefício de natureza alimentar, de fundo 
previdenciário, in casu aposentadoria, devem incidir a partir do débito. Conformado o 
autor com o estipulado na sentença que estabeleceu os juros a partir do ajuizamento da 
ação, não é possível ampliar os efeitos da condenação contra a Fazenda Pública, em face 
do princípio reformatio in pejus. 
4. Honorários corretamente fixados. Não cabe à parte que decaiu da parte mínima do 
pedido arcar com qualquer despesa processual. Observância da regra do art. 20, § 4º, do 
CPC. 
5. Apelação e remessa parcialmente providas, apenas para reconhecer a prescrição 
qüinqüenal parcial. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa, 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, 26 de fevereiro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: Trata-se de ação ordinária ajuizada por Francisco 
Alves de Medeiros, funcionário aposentado como motorista do quadro permanente do 
Ministério dos Transportes, tendo como curador o seu filho Adilson Alves Ramos, contra a 
União Federal, visando a nulidade de ato administrativo concessório de aposentadoria por 
invalidez com proventos proporcionais. 
Pugna o autor, em síntese: a) pela concessão de aposentadoria por invalidez integral; b) 
averbação de tempo de serviço provado mediante justificação judicial; c) revisão de 
qüinqüênios; d) percebimento das parcelas vencidas e vincendas, com acréscimos legais. 
Contestação apresentada pela União. 
Participação do Representante do MPF nos autos. 
O MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba julgou procedente, em 
parte, o pedido, para "condenar a União a reformar o benefício do autor para 
aposentadoria por invalidez com proventos integrais e ao pagamento das diferenças 
resultantes desde a concessão, acrescidas de correção monetária nos termos da Lei nº 
6.899/81 (por inaplicável a Súmula nº 71 do ex-TFR) até o ajuizamento da ação, com 
juros de mora (seis por cento ao ano) a partir do ajuizamento, sem ressarcimento de 
custas em face da gratuidade judiciária, e verba honorária de 10% (dez por cento) do 
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quantum vencido. 
Sentença submetida ao duplo grau de jurisdição. 
Irresignada, apela a ré, alegando em preliminar a prescrição qüinqüenal do art. 1º do 
Decreto nº 20.910/32. No mérito, renova a tese de que "as patologias codificadas pelo 
CID/65 números 298.0+298.3 não se enquadram dentre os benefícios do art. 178 da Lei 
nº 1.711/52. Aduz que os juros somente devem incidir a partir do trânsito em julgado. 
Argumenta, ainda, que no tocante aos honorários advocatícios devem ser observadas as 
regras dos arts. 21 e 20, § 4º, do CPC. 
Com as contra-razões, vieram-me os autos conclusos por distribuição. 
É o relatório.  
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): Examino a incidência da prescrição 
invocada pela apelante. 
Observo, de antemão, que o instituto não foi objeto da contestação. 
Todavia, embora reconhecendo tratar-se de questão controvertida, entendo ser possível a 
argüição por meio do recurso de apelação. 
A propósito, ressalto das notas de Theotonio Negrão, in verbis: 
"Art. 517: 7. As questões exclusivamente de direito podem ser suscitadas a qualquer 
tempo, em recurso ordinário, de acordo com o princípio: Jura novit curia.  
Art. 517: 8. No processo de conhecimento, a prescrição pode ser alegada em apelação, 
embora não aduzida na contestação (RSTJ 28/380, STJ-RT 710/172; RTFR 123/191, 
136/71, RT 490/94, 495/144, 501/167, JTA 43/163)". (Código de Processo Civil e 
Legislação Processual em Vigor, 27ª edição, Editora Saraiva, p. 391) 
Admitida, assim, a invocação da prescrição, passo a analisar sobre a sua incidência ou 
não na hipótese sub judice. 
O eg. Plenário, em decisão unânime de 27.08.97, já decidiu: 
"Administrativo e Civil. Pensão militar. Prescrição. Decreto-lei 20.910/32. Direito de 
personalidade. Imprescritibilidade do fundo de direito. Prescrição qüinqüenal das 
prestações. 
1. A percepção de alimentos, independentemente de sua exteriorização sob a forma de 
pensões, salários, soldos etc., integra o direito à integridade física, sendo, portanto, direito 
geral de personalidade. 
2. Os direitos de personalidade, sendo ligados de maneira perpétua e permanente à 
pessoa humana, são imprescritíveis. 
3. A imprescritibilidade do fundo de direito não impede a prescrição qüinqüenal e 
progressiva dos direitos patrimoniais que deste derivam. Inteligência do art. 3º do Decreto-
lei nº 20.910/32 e das súmulas 443 (STF) e 85 (STJ). 
4. Embargos infringentes improvidos". 
(Rel. Juiz Élio Wanderley de Siqueira Filho). 
Como a sentença não reconheceu a prescrição qüinqüenal parcial, impõe-se o seu 
estabelecimento. 
Quanto ao mérito, vejo que o autor pretende obter a concessão de aposentadoria com 
proventos integrais, após decretada a nulidade do ato concessório de aposentação com 
proventos proporcionais. 
Dispõe a Lei nº 1.711/52: 
"Art. 104. A licença a funcionário atacado de tuberculose ativa, alienação mental, 
neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia ou cardiopatia grave será concedida quando 
a inspeção médica não concluir pela necessidade imediata da aposentadoria. 
Parágrafo único. A inspeção será feita obrigatoriamente por uma junta de três médicos. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

................................................................. 
Art. 176. O funcionário será aposentado: 
......................................................... 
III - por invalidez comprovada; 
......................................................... 
Art. 178. O funcionário será aposentado com vencimento ou remuneração integral: 
......................................................... 
III - quando acometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, 
cegueira, lepra, paralisia, cardiopatia grave e outras moléstias que a lei indicar na base de 
conclusões da medicina especializada". 
(Grifei). 
Imprescindível, pois, adequar o fato à norma, isto é, saber se o funcionário quando do 
período da aposentadoria se encontrava acometido por uma das doenças elencadas no 
art. 178, III, da Lei nº 1.711/52, ou outras moléstias indicadas por lei. 
Demonstrada, nos autos, à saciedade, a incapacidade do funcionário por distúrbios 
mentais, uma vez que portador de diagnóstico sob nº CID 298.0 - tipo depressivo e 298.3 
- reação paranóide aguda, fato inclusive a desaguar na interdição do autor "legalmente 
declarada pela eg. 1ª Vara da Família da Comarca de João Pessoa (fls. 111)", como bem 
asseverou a sentença a quo. 
Argumenta a apelante que a patologia não se enquadra dentre as contempladas com os 
benefícios do art. 178 da Lei 1.711/52. 
Ora, a psicose-maníaco-depressiva, desde que suprime a capacidade civil, pode ser 
classificada como alienação mental. 
Visando o deslinde da controvérsia, adoto o entendimento jurisprudencial, ao meu sentir 
mais consentâneo com a mens legis: 
"Administrativo. Aposentadoria. Doença mental. Proventos integrais. Artigo 176, inciso III, 
letra "b", da Lei nº 1.711/52. 
1 - O conceito de alienação mental, previsto na Lei nº 1.711/52, deve ser interpretado com 
uma certa amplitude, de forma a abranger a doença mental ensejadora da aposentadoria 
com proventos integrais (Lei nº 1.711/52, arts. 176, III, e 178, I, "b").  
2 - Apelo e remessa improvidos. 
3 - Sentença mantida". (AC nº 0121291/94, Rel. Juiz Plauto Ribeiro, 1ª T. do eg. TRF da 
1ª Reg., un., DJ 30.10.96, p. 74279) (sentença, fls. 148). 
No tocante aos juros, que, segundo a apelante, devem incidir a partir do trânsito em 
julgado da sentença e não a partir do ajuizamento da ação, como foi concedido pela 
sentença. 
A propósito, em situação análoga, o eg. Plenário deste TRF já decidiu: 
"Previdenciário. Reajuste de benefício. Correção monetária. Juros de mora. Dívida 
alimentar. Termo a quo. 
- As parcelas não prescritas, vencidas após a vigência da Lei nº 6.899/81, devem ser 
corrigidas monetariamente na forma prevista neste diploma legal (Súmula 148/STJ), 
desde a data em que eram devidas, embora anterior ao ajuizamento da ação. 
- Juros de mora. Incidência a partir do débito. Exceção à regra geral do artigo 1.536, 
parágrafo 2º, do Código Civil. Precedentes. 
- Embargos não providos". (Embargos Infringentes na AC nº 97223/RN, Rel. Juiz Ridalvo 
Costa, julg. 25.06.97, unân.). 
Contudo, tendo em vista que o exame da matéria é realizado sob a ótica do recurso da 
União Federal e remessa, vem à tona o princípio da reformatio in pejus, motivo pelo qual 
mantenho o ponto de vista da sentença. 
Finalmente, examino a questão pertinente à fixação dos honorários. 
Pugna a apelante pela sucumbência recíproca, invocando, para tanto, o art. 21 do CPC. 
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Entendo que a razão não está com a apelante, uma vez que, no caso, incide a regra do 
parágrafo único do citado artigo, verbis: 
"Se um litigante decair da parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas 
despesas e honorários". 
Com efeito, o núcleo do pedido é a concessão de aposentadoria com proventos integrais 
com o pagamento das diferenças devidas. 
Alega, por último, a apelante que a verba honorária deve ser fixada de acordo com os 
preceitos emanados do art. 20, § 4º, do CPC. 
Não vejo como desatendida a regra do mencionado preceptivo legal pelo fato do MM. Juiz 
de Primeiro Grau fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o quantum devido. 
Ora, a presunção que se infere é a de que o Magistrado arbitrou a verba honorária 
"consoante apreciação eqüitativa ..., atendidas as normas das alíneas 'a', 'b' e 'c' do § 4º 
do art. 20 do CPC". 
Na verdade, não existe imposição legal para que os honorários levem em conta o valor da 
causa. 
 Com essas considerações, nego provimento à apelação e à remessa. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 121.759-CE 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: UNIÃO FEDERAL (SUNAB)  
Apelada: CÂMARA JÚNIOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.  
Advogado: DR. ALEXANDRE MEIRELES MARQUES (APDA.)  
 

EMENTA 
Administrativo. Controle do abastecimento. Multa por inaplicação de desconto para venda 
de livro com cartão de crédito. Falta de indicação da hipótese concreta e prova de que 
encontrado apenas um exemplar não integrante da promoção. Apelação e remessa 
improvidas.  
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 
a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar 
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 10 de fevereiro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: A apelante impugna sentença que julgou 
procedentes embargos à execução. Alega, em resumo, que a apelada infringiu a Portaria 
Super 34/91, ao expor mercadorias sem especificação de preços e ao vender livro sem o 
desconto de 50% anunciado, quando se tratasse de compra com cartão de crédito. 
Sem contra-razões, vieram os autos. 
Dispensei revisão, por se tratar de matéria predominantemente de direito.  
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É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): As testemunhas de fls. 45 a 50 
mostram que a fiscalização da SUNAB não constatou a venda de qualquer livro por preço 
superior ao indicado, quando se tratasse de operação mediante cartão de crédito. Há, em 
verdade, a afirmativa de que os livros integrantes da promoção, pela metade do preço, 
não se submeteriam a venda com cartão, mas isso não ficou esclarecido na autuação. 
O certo é que os exemplares continham a especificação de preço, salvo um, o que não 
justifica a aplicação da multa, dada a possibilidade de aferição no momento da compra, 
por meio de verificação de tabelas do fornecedor.  
Por essas razões, nego provimento à apelação e à remessa. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 121.831-PE  
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: DARCI PINHEIRO DA SILVA 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. MANOEL RAMIRO DE OLIVEIRA E OUTRO (APTE.) E MARLENE PONTES E 
OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Previdenciário. Pensão por morte. Companheira. Concessão inicial aos filhos. Extinção da 
última cota pela maioridade do beneficiário. Pedido da companheira. Deferimento. 
Duradoura relação concubinária com celebração religiosa. Existência de prole comum, 
mantida exclusivamente pelo ex-segurado, gera direito à pensão. 
A situação de remaridamento ou de manutenção de outros relacionamentos conjugais não 
extingue o direito à pensão. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento, em parte, à apelação, nos termos do relatório e voto 
anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 5 de fevereiro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator  
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Darci Pinheiro da Silva promoveu, perante a 5ª Vara 
Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, ação ordinária contra o INSS, objetivando a 
percepção de pensão por morte de seu ex-companheiro, Cosme Ferreira de Araújo, 
falecido em 07.03.64. 
Sustentou que o benefício fora concedido inicialmente aos seus filhos menores, havidos 
em decorrência da relação conjugal com o ex-segurado, e que, com a maioridade destes, 
o benefício foi extinto. 
Requereu o restabelecimento do benefício a contar de 06.06.84, data da extinção da 
última cota, ocorrida em face de alcançada a maioridade do seu filho mais novo. 
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O pedido foi julgado improcedente, por entender o MM. Juiz Federal que a autora não 
comprovou a dependência econômica e ante a existência de outros relacionamentos 
conjugais dela, posteriores ao óbito do ex-segurado. 
Da sentença a autora interpôs apelação, onde, renovando os termos da inicial, pugnou 
por sua reforma. 
Foi apresentada resposta ao recurso. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A apelante, tendo falecido seu 
companheiro em 07.03.64, requereu perante a autarquia previdenciária pensão por morte, 
para si e os 05 (cinco) filhos havidos da mencionada relação conjugal. 
O pedido foi negado à autora, porém concedido aos seus filhos. 
Alcançada a maioridade do seu filho caçula, a pensão foi extinta, em 06.06.84, segundo 
está informado nos autos. 
No caso, não tenho dúvidas de que a apelante mantivera relação de companheirismo ou 
concubinato com o ex-segurado da Previdência Social, Cosme Ferreira de Araújo, desde 
26 de novembro de 1955, inclusive sob sua dependência econômica (fls. 08).  
Este, por sua vez, encontrava-se desquitado desde 17.11.54, não possuía filhos da 
primeira relação conjugal, nem se obrigara a pagar pensão alimentícia a sua ex-esposa 
(doc. de fls. 18).  
A existência de prole em comum está atestada nos documentos de fls. 10 a 17.  
A dependência econômica, entendo-a comprovada, uma vez que à apelante, com 05 
(cinco) filhos - todos impúberes à data do óbito de seu pai -, jamais tendo exercido 
qualquer atividade laboral, impossível seria a manutenção de sua prole sem o sustento 
pelo companheiro com quem conviveu até a data do óbito (fls. 10/11). 
Restaram satisfeitas as condições exigidas para concessão da pretendida pensão por 
morte, nos termos da Súmula 159 do ex-TFR, in verbis: 
"É legítima a divisão da pensão previdenciária entre a esposa e a companheira, atendidos 
os requisitos exigidos". 
Nesse sentido já decidiu a 1ª Turma do TRF-1ª Região: 
"Previdência Social. Pensão por morte. Companheira. Óbito ocorrido ainda na vigência da 
Lei nº 3.807/60. Fato não impeditivo da aplicação da legislação nova. Súmula 122-TFR. 
I - Concubinato demonstrado pela existência de numerosa prole em comum. 
II - 'A companheira, atendidos os requisitos legais, faz jus à pensão do segurado falecido, 
quer em concorrência com os filhos do casal, quer em sucessão a estes, não constituindo 
obstáculo a ocorrência do óbito antes da vigência do Decreto-lei nº 66, de 1966'. (Súmula 
122 do TFR). 
III - Apelação improvida". 
(Dec. unân., AC 0930/90, j. em 17.04.91, Rel. Juiz Aldir Passarinho Jr.). 
Com todo respeito, entendo que o fato da autora ter constituído nova relação conjugal 
após o falecimento do ex-segurado não extingue o direito à pensão. 
O eg. STJ, no mesmo norte, já apreciou semelhante caso: 
"Administrativo. Previdência Social. Viúva. Pensão vitalícia. Cancelamento decorrente de 
novo casamento. Constituição Federal, art. 226, LICC, art. 5º. Código Civil, art. 229. 
Súmula 170/TFR. 
O novo casamento, por si, não constitui causa extintiva do direito à pensão previdenciária, 
integrante do patrimônio da pensionista, resultado de contribuições feitas pelo segurado 
dentro das forças da economia do casal. O casamento mantém-se sob a proteção do 
poder público - CF, art. 226). 
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Precedentes da jurisprudência. 
Recurso provido". 
(REsp 7747-91/SP, j. em 06.06.94, unân., 1ª T., Rel. Ministro Milton Luiz Pereira). 
Por não haver a apelante requerido o benefício à Administração Previdenciária, entendo 
que a conversão deve ser feita a partir da citação. 
Dou provimento, em parte, à apelação. 
Sobre as parcelas em atraso incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde 
quando devidas. 
Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 
20, § 4º, do CPC, atendendo ao trabalho realizado pelo advogado. 
A correção monetária incidente sobre o débito judicial rege-se pelo disposto no art. 1º da 
Lei 6.899/81, regulamentada pelo Decreto nº 86.649/81. 
Com a edição da Lei nº 8.213/91, os débitos previdenciários passaram a ser corrigidos 
pela variação do INPC, até dezembro/92; a partir daí, por força do estabelecido na Lei nº 
8.542/92, pelo IRSM, até fevereiro de 1994; entre março/94 e junho/94, pela variação da 
URV, até junho de 1994; e, a partir de julho/94, pelo IPC-r, por força da MP nº 542/94, 
reeditada sob os nºs 566/94 e 596/94. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 122.198-PE 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelados: PETRÚCIO JOSÉ CAVALCANTI E OUTRO 
Advogados: DRS. ELIZABETH APARECIDA MOTINAGA SATO E OUTROS (APTE.) E MARIA 
LÚCIA MAGALHÃES NOGUEIRA E OUTROS (APDOS.) 

EMENTA 
Previdenciário. Processual Civil. Ônus da prova. Correção monetária decorrente do lapso 
temporal entre a data da concessão do benefício e de seu efetivo pagamento. Critérios. 
Art. 41, § 6º, da Lei nº 8.213/91. 
- Incide correção monetária sobre os débitos previdenciários pagos em atraso, desde 
quando devidos. O prazo, previsto no art. 41, § 6º, da Lei nº 8.213/91, de 45 dias para o 
primeiro pagamento de benefício, sem a correção monetária, só é válido se o referido 
pagamento se der dentro do aludido prazo, caso contrário, o INSS se obriga à atualização 
do período integral. Não se justifica, in casu, a exoneração da autarquia previdenciária de 
responder pela mora de todo o período reclamado, considerando que o citado prazo de 45 
dias foi, em muito, por ela extrapolado.  
- O órgão previdenciário não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas (cópias 
dos recibos de pagamento da RMI na data alegada), trazidas pelos autores, relativas ao 
atraso, por culpa do INSS, do primeiro pagamento dos benefícios.  
- A correção monetária dos débitos previdenciários, na vigência da Lei nº 8.213/91, 
submeter-se-á aos critérios nela estabelecidos, bem como nos demais previstos na 
legislação posterior. 
- Apelação e remessa oficial parcialmente providas. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar parcial 
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator e notas 
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taquigráficas constantes dos autos, que integram o presente julgado. Custas, como de lei. 
Recife, 05 de fevereiro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Remessa oficial e apelação cível interposta 
pelo INSS contra a sentença que reconheceu a procedência dos pedidos de Petrúcio José 
Cavalcanti e Maria Zélia Farias de Lacerda, formulados em ação ordinária contra ele 
movida. 
A pretensão dos autores trazida em juízo consistiu na cobrança da correção monetária 
decorrente do lapso de tempo entre a data de início dos benefícios e a do efetivo 
pagamento, bem como o pagamento dos juros moratórios, o ressarcimento de custas e 
honorários advocatícios. 
O douto sentenciante condenou a autarquia previdenciária a pagar aos 
segurados/apelados a diferença da correção monetária no lapso temporal pleiteado, de 
acordo com a Súmula nº 148 do e. STJ, i.é., com base na Lei nº 6.899/81. Determinou, de 
igual modo, a atualização monetária sobre o montante da condenação, desde o 
ajuizamento da ação, os juros moratórios a partir da citação, a verba honorária e o 
ressarcimento das custas antecipadas. 
O INSS, nas razões de recurso, alega que a correção monetária vindicada é indevida, 
porquanto a data de início do benefício e a do seu pagamento, à exceção dos segurados 
que requerem a aposentadoria em atividade, não são coincidentes. Ademais, o art. 41, § 
6º, da Lei nº 8.213/91, vigente à época da concessão dos proventos dos postulantes, 
previa um prazo, para o primeiro pagamento, de 45 dias após a data da apresentação, 
pelo segurado, dos documentos necessários à aquisição do benefício. Aos peticionários 
caberia o ônus para provar o atraso do pagamento por culpa dele, o recorrente, suposto 
responsável, mas não o fizeram. Daí não poder o Magistrado atribuir, tal como fez, o onus 
probandi a ele, apelante, para verificação da inexistência da referida mora. 
Por outro lado, insurge-se contra os critérios da Lei nº 6.899/81 para fixação da correção 
monetária do período cotejado. A seu ver, o indexador a ser utilizado é o INPC, a teor do 
art. 41, § 7º, da Lei nº 8.213/91. Nas contra-razões, os recorridos pugnam pela 
manutenção do decisum ante o descabimento da argumentação da autarquia 
previdenciária. 
Relatei.  
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): O INSS irresigna-se contra a 
condenação que lhe foi imposta de pagar aos autores a correção monetária decorrente do 
lapso temporal entre a data da concessão dos benefícios e a data do efetivo pagamento.  
Primeiramente, insiste no fato de os postulantes não terem se desincumbido de provar o 
atraso do pagamento por responsabilidade da autarquia previdenciária, não cabendo, 
assim, sobre ela recair a inversão do onus probandi. O INSS não teria provas a 
desconstituir, porquanto não foram elas apresentadas pelos segurados. 
Por outro lado, invoca o prazo de 45 dias, previsto no art. 41, § 6º, da Lei nº 8.213/91, 
para o pagamento do benefício, a partir da entrega dos documentos necessários à 
outorga da prestação previdenciária. Segundo interpreta, até o transcurso deste prazo, 
inexistirá a correção monetária vindicada.  
Não verifico a alegada inversão do ônus da sucumbência, porquanto, o que os autores 
teriam de fazer para provar o atraso do pagamento de seus benefícios, fizeram. 
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Trouxeram aos autos o comprovante do recebimento da primeira prestação, em data bem 
posterior à do requerimento. Caberia, sim, ao INSS desconstituir esta prova, e não o fez.  
Assim, reza o art. 333, incisos I e II, do CPC: 
"Art. 333. O ônus da prova incumbe: 
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; 
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 
autor".  
O órgão previdenciário teria condições de demonstrar a inexistência do aludido atraso. 
Ele, nem ao menos, contestou a data do suposto pagamento inicial, alegado pelos 
postulantes, e nada explicou sobre a ocorrência ou não de demora na entrega dos 
documentos necessários à outorga do benefício por parte dos segurados, uma vez que 
este fato já seria suficiente para afastar de si a responsabilidade pela mora no 
pagamento. Mas, ao contrário, vem a juízo confessar sua própria ineficiência ao 
esclarecer, na contestação (fls. 39), o motivo pelo qual não dispunha das informações 
necessárias a sua defesa, uma vez que, não obstante as reiteradas solicitações 
encaminhadas ao Posto de Benefício competente para concessão dos benefícios em 
alusão, não foi encaminhado à Procuradoria da Previdência o processo administrativo a 
eles relativo.  
Considero, pois, comprovado o lapso temporal decorrido entre a data da concessão e a 
do efetivo pagamento dos benefícios a justificar a incidência da correção monetária 
pleiteada. 
Desacolho, todavia, o argumento do apelante quanto ao prazo de 45 dias que teria a 
Previdência Social para realizar o primeiro pagamento da prestação previdenciária, a teor 
do art. 41, § 6º, da Lei nº 8.213/91, sem a devida correção. No meu entender, o citado 
dispositivo legal somente se aplicaria aos casos em que o pagamento se desse dentro 
deste prazo; ultrapassado ele, passaria a ser devida a atualização monetária do tempo 
integral. Na hipótese dos autos, por exemplo, o aludido prazo foi em muito extrapolado. 
Com relação ao primeiro dos segurados a demora foi de set/92 a fev/93 (fls. 10/11); e, no 
tocante ao segundo, de jan/92 a mai/93 (fls.21 e 30). Daí não se justificar a exoneração 
da autarquia previdenciária de responder pela mora de todo o período cotejado. 
O apelante, também, insurge-se contra os critérios de correção monetária, fixados na 
sentença, para o período que medeia a concessão e o primeiro pagamento dos 
benefícios. Requer a substituição da sistemática da Lei nº 6.899/81 pela da Lei nº 
8.213/91, que determina a adoção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor-INPC 
para atualização das parcelas dos benefícios previdenciários, pagas em atraso, por 
responsabilidade da Previdência Social. 
Tão-somente no tocante a este aspecto do decisum, assiste razão ao INSS.  
A Lei nº 6.899/81 instituiu a correção monetária para os débitos judiciais em caráter 
genérico. Como, à época, estava em vigor a ORTN-Obrigação Reajustável do Tesouro 
Nacional, foi este o divisor utilizado para o cálculo da correção. Com o transcurso do 
tempo e as constantes mudanças na economia do País, passou-se a adotar os diversos 
divisores estabelecidos pela legislação ordinária que lhe seguiu. Portanto, na ausência de 
legislação específica, os débitos previdenciários foram atualizados de acordo com a 
sistemática nela prevista, porém, a partir de dezembro de 1991, quando regulamentada a 
Lei nº 8.213/91 que instituiu o Plano de Benefícios da Previdência Social, passaram a 
prevalecer os critérios por ela estabelecidos para os débitos dessa natureza, bem como 
os demais índices fixados pela legislação posterior atinente à matéria.  
In casu, as parcelas em atraso, compreendidas no período entre a outorga dos benefícios 
e a data dos pagamentos, são posteriores à Lei nº 8.213/91, devendo, assim, ser 
corrigidas de acordo com a orientação por ela preconizada. 
Isto posto, dou parcial provimento à apelação e à remessa oficial. 
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Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 123.331-PB 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF 
Apelado: ARY SOARES BARBOSA 
Advogados: DRS. FÁBIO ROMERO DE SOUZA RANGEL E OUTROS (APTE.) E ROBERTO 
FERNANDO V. ALVES (APDO.) 
 

EMENTA 
Responsabilidade civil. Título de crédito pago e protestado. Dano moral e patrimonial. 
Cumulação. 
A responsabilidade civil decorrente do protesto de título de crédito já pago constitui 
matéria pacífica tanto na doutrina como na jurisprudência pátria. É inegável, nesses 
casos, o prejuízo moral e patrimonial experimentado pelo sacado ou emitente do título, 
sobretudo em se tratando de devedor comerciante. 
Título de crédito quitado em agência da CEF. Protesto levado a efeito pela própria 
instituição bancária. 
Se o protesto abusivo foi levado a efeito por culpa exclusiva da instituição bancária 
responsável pela cobrança do título, só a esta competirá a reparação do dano. 
Presença dos pressupostos do direito à indenização: dano efetivamente experimentado, 
ação voluntária da CEF, representada pelo fato do protesto, e nexo de causalidade. 
Dano moral. Abalo de crédito. O protesto de título de crédito já pago macula o conceito da 
pessoa jurídica junto ao meio em que atua. 
Apelação a que se nega provimento. 
 

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, 5 de fevereiro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Ary Soares Barbosa ajuizou, perante a 1ª Vara 
Federal-PB, ação ordinária de reparação de dano contra a Caixa Econômica Federal em 
virtude da instituição financeira haver promovido o protesto de título de crédito já pago. 
Afirmou o promovente, em resumo, que, em 08.11.95, efetuou, junto a agência da Caixa 
Econômica Federal, o pagamento antecipado da taxa condominial relativa ao apartamento 
nº 405 do Ed. Campina Grande, onde reside, cujo vencimento se daria no dia 10.11.95, no 
valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), conforme demonstrou nos autos, todavia, em 
13.11.95, sem que tivesse recebido nenhuma notificação, o referido título pago foi para 
protesto no Cartório Santiago Pereira, na Comarca onde se deu o pagamento, Bayeux-
PB. 
Conclui o autor, aduzindo que, em razão dessa negligência da instituição financeira, ficou 
sem qualquer crédito na praça e teve "seu nome, injustamente, no rol dos maus 
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pagadores" junto ao SPC e SERASA, além do que, vários fornecedores cancelaram 
pedidos de mercadorias para sua empresa - A. S. Barbosa Comércio e Serviços Ltda. -, 
ocasionando-lhe prejuízo patrimonial, pelos lucros que deixou de auferir, e dano moral, 
decorrente do abalo de crédito sofrido (fls. 03). 
Contestando o feito, argüiu a CEF, em preliminar, a carência de ação por ilegitimidade 
passiva ad causam. No mérito, reconhece como "inconteste a falha consubstanciada no 
protesto do título já pago" (fls. 34), todavia, sustenta que nada foi provado no tocante ao 
abalo de crédito, nem quanto aos prejuízos materiais experimentados, não existindo, 
portanto, qualquer obrigação de indenizar. Afirmou, ainda, que o autor já possuía outros 
títulos de crédito protestados, bem como "seu nome inscrito no CCF - Cadastro de 
Cheques sem Fundos (certidões anexas)" (fls. 34/38), não se podendo imputar à CEF a 
responsabilidade pelo pretenso abalo de crédito. 
Manifestação do autor de fls. 
O MM. Juiz Federal, rejeitando a preliminar suscitada, julgou procedente o pedido, 
condenando a CEF a indenizar o autor pelos danos morais e materiais suportados, em 
montante a ser apurado em processo de liquidação, além de custas processuais e 
honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 
Irresignada, apelou a CEF, suscitando, preliminarmente, carência de ação por 
ilegitimidade passiva ad causam e nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No 
mérito, reiterando os termos já aduzidos na contestação, pugnou pela reforma total do 
decisum. 
Com a resposta ao recurso, subiram os autos, vindo-me conclusos por distribuição. 
Era o que cabia relatar. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Trata-se de apelação interposta pela CEF 
contra sentença que julgou procedente postulação indenizatória, decorrente de danos 
morais e materiais ocasionados pelo protesto indevido de título de crédito. 
A Caixa Econômica Federal argúi, nas razões de seu recurso, preliminares de carência de 
ação por ilegitimidade passiva ad causam e nulidade de sentença por cerceamento de 
defesa pela não realização de provas necessárias para o deslinde da quaestio juris. 
Examino, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. 
A legitimidade decorre da pertinência subjetiva da ação. Uma vez que a CEF, na 
qualidade de prestadora de serviços bancários, mantinha "Contrato de Cobrança Rápida" 
através de sua "Carteira de Descontos" com a pessoa jurídica cedente do título de crédito 
que indevidamente protestou, adequa-se perfeitamente à titularidade passiva da ação. 
Demais disso, nas relações do estabelecimento bancário com o cliente, prevalece a tese 
da responsabilidade contratual, que impõe a teoria do risco profissional ao 
estabelecimento de crédito prestador do serviço, por ser uma entidade de fins altamente 
lucrativos e com melhores condições de arcar com os prejuízos que vier a causar. Nesse 
particular, tem prevalecido o entendimento de Carlos Roberto Gonçalves: "A 
responsabilidade deve recair sobre aquele que aufere os cômodos (lucros) da atividade, 
segundo o basilar princípio da teoria objetiva: ubi emolumentum, ibi onus". (In 
Responsabilidade Civil, ed. Saraiva, ed. 1995, p. 250). 
Quanto à segunda preliminar suscitada, a apelante sustenta que a r. sentença recorrida 
cerceou seu direito de defesa, "pois considerando tratar-se de confissão, julgou 
antecipadamente o processo, sem criar as oportunidades constitucional e processual 
advindas do consagrado princípio due process of law (fls. 57). 
Ressalto, inicialmente, que o direito à produção de provas úteis, tempestivamente 
requeridas, não pode ser negado às partes, sob pena de nulidade processual. 
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Todavia, esse requerimento há de ser formulado em fase própria, sob pena de preclusão 
do direito de fazê-lo em fases posteriores. Portanto, o tempo de proposição de provas do 
réu encontra-se adstrito ao período contestatório, quando terá que alegar "toda a matéria 
de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, e 
especificando as provas que pretende produzir" - art. 300, CPC. 
Nesse sentido, o magistério de Humberto Theodoro Júnior: 
"O ônus de argüir na contestação toda matéria de defesa é consagrado pelo Código, do 
princípio da eventualidade ou da concentração, que consiste na preclusão do direito de 
invocar em fases posteriores do processo matéria de defesa não manifestada na 
contestação. Dessa forma, incumbe ao réu formular, de uma só vez, na contestação, 
todas as defesas de que dispõe, de caráter formal ou material. Se alguma argüição 
defensiva for omitida nessa fase, impedido estará ele, portanto, de levantá-la em outros 
momentos ulteriores de procedimento". (Apud Humberto Theodoro Júnior, in Curso de 
Direito Processual Civil, vol. I, ed. Forense, 1997, 20ª ed., p. 378). 
Na hipótese de que se cuida, verifico que, em sua contestação de fls. 31/35, a entidade 
financeira não apresentou pedido de produção de provas. Não merece acolhida, portanto, 
a tese da apelante no sentido de que o MM. Juiz Federal, ao julgar antecipadamente a 
lide, teria cerceado o seu direito de defesa. 
Rejeitadas, portanto, as preliminares, passo ao exame do mérito propriamente dito. 
A responsabilidade civil decorrente do protesto de título de crédito já pago constitui 
matéria pacífica tanto na doutrina como na jurisprudência pátria. É inegável, nesses 
casos, o prejuízo moral e patrimonial experimentado pelo sacado ou emitente do título, 
sobretudo em se tratando de devedor comerciante. 
Sobre o tema, destaco as breves lições do mestre Ulderico Pires dos Santos: 
"O protesto de um título já pago caracteriza a negligência do sacador e o sujeita à 
competente indenização por perdas e danos, uma vez que dessa atitude poderão resultar 
graves prejuízos para quem o emitiu, afastando-lhe os fornecedores e clientes, e, mais 
ainda, acarretar-lhe-á a perda do crédito bancário, além de afastá-lo de concorrências 
públicas etc." 
(In A Responsabilidade Civil na Doutrina e na Jurisprudência, Forense, RJ, 2ª ed., p. 376). 
No caso sub examen, o título de crédito (fls. 10), com vencimento para 10.11.95, foi 
antecipadamente pago em 08.11.95, em agência da CEF e, não obstante, foi levado a 
protesto pela própria CEF, instituição bancária responsável pela cobrança do referido 
título. Discorrendo sobre a responsabilidade do estabelecimento bancário em hipóteses 
tais, pontifica o citado autor: 
"Se o título se encontrava em cobrança em estabelecimento bancário e se o devedor 
comprovar que ele já se encontrava pago, ou que não era devido, por falta de causa justa, 
quem assim procede age com inconcebível imprudência e má-fé, principalmente quando 
antes do protesto já havia sido advertido de que o mesmo não era devido. Se o banco, 
ciente da sua não exigibilidade, é quem o envia ao cartório de protesto, torna-se 
solidariamente responsável pelos prejuízos que o sacado sofrer e, portanto, sujeito 
também a indenizar perdas e danos que possam advir do protesto indevido. Não importa 
que assim tenha procedido por haver recebido ordens de seu cliente, porque sendo estas 
ilegais não devia nem podia cumpri-las. 
Se o banco envia o título a cartório depois de haver sido cientificado pelo credor de que já 
recebera o seu valor, somente ele responderá pelas perdas e danos, que não ficam 
restritas ao pagamento em dobro, de que fala o art. 1.541 do Código Civil. Nesse caso, 
ele responderá por todos os lucros cessantes e danos emergentes que o sacado sofrer 
com a sua conduta ilícita, que deverá ser devidamente comprovada no respectivo 
processo de cognição. 
De nada adiantará, por certo, o estabelecimento bancário alegar que o fato ocorreu por 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

descuido de funcionário seu, porque, como se sabe, a ele é que cabe arcar com as 
perdas e danos provocados por seus prepostos". (Ob. citada, p. 376). 
Não há dúvidas, portanto, que o protesto de título de crédito já pago macula o crédito do 
devedor, acarretando-lhe prejuízos de ordem moral e patrimonial. Se o protesto abusivo 
foi levado a efeito por culpa exclusiva da instituição bancária responsável pela cobrança 
do título, só a esta competirá a reparação do dano. 
Tecidas estas considerações preliminares, passo a analisar se estão comprovadamente 
presentes os pressupostos do "direito à reparação", a saber: 
a) ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia imputável à CEF; 
b) prejuízo resultante do protesto indevido e 
c) relação de causalidade entre o dano e o procedimento do estabelecimento bancário. 
Quanto ao primeiro pressuposto, restou comprovado nos autos que o autor, ora apelado, 
realizou o pagamento do título constante às fls. 10 em 08.11.95, dois dias antes da data 
do vencimento, 10.11.95, e que, ainda assim, por ação voluntária da ré, ora apelante, foi 
levado a protesto. 
É universalmente consagrado que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, 
negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a 
reparar o dano" (Código Civil, art. 159). Se não houve dolo por parte da CEF, ao protestar 
um título que sabia já ter sido pago, no mínimo houve culpa in vigilando, o que a sujeita, 
de qualquer forma, à reparação pelos prejuízos causados.  
No tocante ao segundo pressuposto, é indiscutível que sem a comprovação do dano, ou 
prejuízo ressarcível para o ofendido, ninguém poderá ser responsabilizado civilmente. 
No entanto, os prejuízos patrimoniais encontram-se, no meu entender, sobejamente 
comprovados. O autor fez anexar vasta documentação de empresas fornecedoras 
cancelando a entrega de mercadorias em decorrência do protesto (docs. fls. 22, 23, 24, 
25). 
Quanto ao dano moral, também não tenho dúvidas de sua existência. Ficou 
insofismavelmente demonstrado que o apelado sofreu sensível abalo em sua reputação. 
Por fim, o nexo de causalidade, consistente na relação de causa e efeito entre o fato do 
protesto e os danos ocasionados ao apelado, parece-me dispensar maiores 
considerações. 
Os cancelamentos por parte dos fornecedores do autor (docs. fls. 22/25) tiveram como 
fato gerador "o título protestado no mês de dezembro/95 no Cartório da cidade de 
Bayeux-PB" (doc. fls. 22 e 24), "no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais)" (doc. fls. 25). 
Como bem atentou o MM. Juiz Federal, "houve, induvidosamente, a afetação do bom 
nome e da idoneidade do autor e de sua empresa, com prejuízos inegáveis ao seu 
patrimônio", demonstrando, assim, a potencialidade lesiva do protesto. 
Presentes os pressupostos necessários para a configuração da obrigação de indenizar, 
nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 125.052-CE 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: UNIÃO FEDERAL  
Apelados: JOSÉ CÂNDIDO DO NASCIMENTO E OUTROS 
Advogados: DRS. DAISY MARIA MONTENEGRO MACEDO E OUTRO (APDOS.) 
 

EMENTA 
Processual Civil e Administrativo. Medida cautelar. Exame psicotécnico. Eliminação do 
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candidato sem direito a aferição objetiva do ato. Invalidade. Precedentes. Apelação e 
remessa 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, por maioria, negar 
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 10 de fevereiro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Trata-se de ação cautelar inominada em que 
deferido pedido de sustação do ato de eliminação dos requerentes do concurso para 
Agente de Polícia Federal, como resultado de inabilitação em exame psicotécnico. A 
apelante sustenta a validade do mencionado exame, com base no disposto no art. 8º do 
Decreto-lei 2.320/87. 
Sem contra-razões, vieram os autos. 
É o relatório.  
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A boa fundamentação da cautelar 
evidencia-se por harmonizar-se com a nova orientação do Supremo Tribunal Federal, no 
sentido de que o exame psicotécnico não apresenta resultado que possa ser avaliado 
mediante critério objetivo. Baseia-se em critérios meramente subjetivos, por isso que não 
pode assumir caráter eliminatório em concurso público. 
O perigo de demora decorre da conseqüência da inabilitação, que afastaria os 
requerentes do certame. 
Como se vê, a sentença encontra apoio no art. 798 do Código de Processo Civil.  
Por essas razões, nego provimento à apelação e à remessa oficial.  
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 126.058-AL  
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA  
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelada: MÔNICA S. DE SOUZA R/P/ CÍCERO F. DE SOUZA 
Advogados: DRS. DILENE MARIA RAMOS PEIXOTO E OUTROS (APTE.) E JOSÉ DELFIM DA 
MOTA BRANCO (APDA.) 
 

EMENTA 
Previdenciário. Cancelamento de pensão por morte de menor designado. Ausência de 
intimação do INSS para comparecer à audiência de instrução e julgamento. Nulidade 
absoluta. 
Invalidade da audiência de instrução e julgamento realizada sem a prévia intimação do 
advogado do réu. Anulação dos atos posteriores. 
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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, para anular a sentença, nos 
termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 18 de dezembro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Mônica Silva de Souza, menor impúbere, 
representada por seu genitor Cícero Francisco de Souza, ajuizou ação ordinária com 
vistas ao restabelecimento de sua pensão por morte, na qualidade de menor designada 
por sua bisavó Maria Inácia Vieira, cancelada abruptamente pelo INSS, sob a alegação de 
ausência de comprovação da dependência econômica. 
O MM. Juiz Federal julgou procedente o pedido, determinando o restabelecimento integral 
do benefício da menor designada, juntamente com o pagamento das parcelas atrasadas, 
desde o indevido cancelamento, tudo devidamente corrigido. 
Irresignado, apelou o INSS, sustentando, inicialmente, a nulidade da prova testemunhal 
produzida em audiência, uma vez que o INSS não fora intimado pessoalmente para sua 
realização. 
Aduziu, também, que as informações obtidas com a oitiva das testemunhas somente 
corroboram a ausência de dependência econômica da menor para com sua bisavó, na 
medida em que vive com seu pai, trabalhador com renda própria, razão pela qual dita 
beneficiária apenas "colaborava" no sustento da bisneta. 
Por fim, reafirmou haver atendido aos princípios do devido processo legal, inclusive com 
respeito à amplitude de defesa, quando solicitou, previamente ao cancelamento do 
benefício, o comparecimento da genitora da menor ao Posto de Benefício, a fim de fazer 
prova da dependência econômica. 
Sentença submetida ao duplo grau obrigatório, por força da MP 1.561-3, convertida na Lei 
nº 9.469/97, 10.07.97, art. 10. 
Houve resposta ao recurso. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Trata-se de apelação cível interposta pelo 
INSS contra sentença que julgou procedente pedido de restabelecimento de pensão por 
morte de menor designada, cancelada pelo apelante, ao fundamento da não 
comprovação da dependência econômica da menor com relação à falecida beneficiária 
designante, sua bisavó. 
Inicialmente, analiso a argüição de nulidade da prova testemunhal colhida em audiência, 
uma vez que o INSS não fora intimado pessoalmente a comparecer àquela instrução 
processual. 
Com efeito, a necessidade de intimação para a audiência designada é corolário do 
exercício do direito de defesa. "A formalidade é essencial à valia do ato, implicando, a 
falta de observação, a nulidade do processo" (Min. Marco Aurélio, HC 73822-2). 
O eg. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo nesse norte, in verbis: 
"EMENTA: Recurso especial. Intimação. Falta. 
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O valor da intimação do advogado para a audiência de instrução e julgamento (CPC, art. 
238) é de sorte a levar a nulidade do ato, se houve falta ou defeito, e por violada alguma 
regra jurídica pertinente (CPC, art. 247). 
Recurso conhecido e provido. 
(REsp 1676-GO, 3ª Turma, Relator Min. Gueiros Leite, julgado em 03.04.90). 
Do voto do eminente Relator, destaco: 
"Não colhe em favor da regularidade do ato o argumento do acórdão de que 'o conceito 
de nulidade corre paralelo com o de prejuízo'. Embora o legislador se tenha fixado no 
propósito político de salvar o processo, não há dúvida que a nulidade de natureza formal, 
se cominada, afeta a relação jurídico-processual e não o direito material subjetivo, a 
pretensão ou a ação da parte (Pontes de Miranda, Comentários, Tomo III, 1974, p. 322). 
Daí o princípio geral de que são nulas todas as intimações nessa categoria". 
A nulidade da audiência implica necessariamente na nulidade dos atos posteriores. 
Portanto, dou provimento à apelação e à remessa, para anular o processo a partir da 
audiência de instrução e julgamento, inclusive. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 127.392-CE 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelada: ESPLANADA CONFECÇÕES DO NORDESTE S.A. 
Advogados: DRS. MANUEL LUÍS DA ROCHA NETO E OUTRO (APDA.) 
 

EMENTA 
Constitucional e Tributário. Ação cautelar. Presença do fumus boni juris e do periculum in 
mora. Compensação: PIS com o próprio PIS. Art. 66 da Lei nº 8.383/91. Possibilidade. 
1. O poder geral de cautela há de ser entendido com a amplitude compatível com a sua 
finalidade primeira, que é a de assegurar a perfeita eficácia da função jurisdicional. Insere-
se, aí, sem dúvida, a garantia da efetividade da decisão a ser proferida. 
2. Pretensão de que, na pendência da lide, e face à existência de créditos decorrentes de 
recolhimentos indevidamente efetuados para o PIS, suspenda-se a exigibilidade do 
próprio PIS, para fins de compensação, sem que daí resultem sanções administrativas 
para o contribuinte. 
3. Presença do fumus boni juris, eis que o provimento a ser entregue a final poderá 
converter-se em inutilidade, e do periculum in mora, posto que, sem a outorga do 
provimento cautelar, a "justa composição do litígio" não será viável. 
4. É plausível a pretensão de se deduzir, em juízo, o direito à compensação de tributos 
indevidamente pagos, com outros da mesma espécie, nos termos do artigo 66 da Lei nº 
8.383/91, pois é a legislação vigente à época dos recolhimentos. 
5. Apelação e remessa oficial improvidas. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima 
identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
maioria, negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório, voto e 
notas taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
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Recife, 18 de dezembro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de ação cautelar ajuizada contra a 
União Federal, ao objetivo de afastar a incidência da Instrução Normativa nº 67/92 do 
Departamento da Receita Federal, para suspender a exigibilidade do Programa de 
Integração Social - PIS, de sorte que se possa compensar, sem as limitações constantes 
da referida Instrução, os créditos referentes a recolhimentos indevidos efetuados para o 
próprio PIS, por força das atividades empresariais desenvolvidas pela parte autora e a 
teor do disposto nos artigos 66 da Lei nº 8.383/91 e 156, II, do Código Tributário Nacional 
- CTN. 
Na contestação sustentou-se, basicamente, a ausência dos requisitos específicos da ação 
cautelar. 
A decisão monocrática julgou procedentes os pedidos. 
Na apelação, a União renovou as teses trazidas na resposta. Requerida a reforma da 
decisão a quo. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Requereu-se medida liminar em ação 
cautelar preparatória à "ação principal", ao objetivo de, basicamente, ver-se suspensa a 
exigibilidade do PIS, até o limite do que se diz ter sido indebitamente pago ao próprio PIS 
(para fins de compensação), sem que daí decorram sanções administrativas, e sem que 
se prive a promovente de obter certidões negativas de débito, quando se fizerem 
necessárias. 
Cuidando-se de ação cautelar, convém que se recorde, a priori, a pertinente lição de 
Humberto Theodoro Júnior: 
"... a função cautelar não fica restrita às providências típicas, porque o intuito da lei é 
assegurar meio de coibir qualquer situação de perigo que possa comprometer a eficácia e 
utilidade do processo principal. Daí existir, também, a previsão de que caberá ao juiz 
determinar outras medidas provisórias, além das específicas, desde que julgadas 
adequadas, sempre que houver fundado receio de uma parte, antes do julgamento da 
lide, cause ao direito da outra lesão de grave e difícil reparação (CPC, art. 798). 
Há, destarte, medidas que o próprio legislador define e regula suas condições de 
aplicação, e há também medidas que são criadas e deferidas pelo próprio juiz, diante de 
situações de perigo previstas ou não reguladas expressamente pela lei. 
Esse poder de criar providências de segurança, fora dos casos típicos já arrolados pelo 
Código, recebe, doutrinariamente, o nome de "poder geral de cautela". 
É, porém, de ressaltar que entre as medidas típicas e as que provêm do poder geral de 
cautela não há diferença de natureza ou substância. 
Em todos os casos - adverte Rocco - os órgãos judicantes desempenham a mesma 
função de natureza cautelar, ou seja, a atividade destinada a evitar um perigo proveniente 
de um evento possível ou provável que possa suprimir ou restringir os interesses 
tutelados pelo direito. 
Diante, porém, do poder geral de cautela, a atividade jurisdicional apóia-se em "poderes 
indeterminados", porque a lei, ao prevê-los, não cuidou de preordená-los a providências 
de conteúdo determinado e específico. Já nos procedimentos específicos, tudo que diga 
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respeito ao exercício da função cautelar, quer quanto ao cabimento da providência, quer 
quanto a seu objetivo, pressupostos e limites, tudo isto está adredemente previsto e 
regulado pela lei". (Curso de Direito Processual Civil, 4ª edição, Forense, 1988, vol. II, pp. 
1122/1123). 
Portanto, o poder geral de cautela há que ser entendido com uma amplitude compatível 
com a sua finalidade primeira, que é a de assegurar a perfeita eficácia da função 
jurisdicional. Insere-se, aí, sem dúvida, a garantia da efetividade da decisão a ser 
proferida. 
Fixadas essas premissas, cumpre ver se estão presentes os requisitos específicos da 
ação cautelar (refiro-me ao fumus boni juris e ao periculum in mora. 
Não é difícil constatar-se a presença do primeiro dos requisitos; basta ver que, se a 
medida liminar não tivesse sido concedida, a promovente-autora teria de seguir efetuando 
os recolhimentos para o PIS e se, a final, visse acolhida a pretensão que fez deduzir em 
juízo, teria de se valer de uma outra ação, caso desejasse reaver o que houvesse pago 
na pendência da lide. 
Penso que, numa situação assim, não seria próprio cogitar-se a respeito de "utilidade", 
para o provimento a ser entregue a final. E é por isso que se pode concluir acerca da 
presença do fumus boni juris. 
Quanto ao periculum in mora, se a ordem requestada não fosse concedida, a promovente 
sujeitar-se-ia a toda sorte de constrições que, obrigatória e inexoravelmente, teriam de ser 
impostas pela autoridade administrativa, cuja atividade, em situações como as de que se 
cuida, seria plenamente vinculada. 
Seria possível afirmar-se que, ainda assim, a "justa composição do litígio" estaria a ser 
alcançada? Penso que não. E, por isso mesmo, é que se há de ter por presente o 
periculum in mora. 
Ademais, cumpre registrar, não há o risco de se ter criado situação fáctica irreversível, 
ante a circunstância do provimento liminar haver sido outorgado. Caso se conclua que a 
pretendida compensação não era juridicamente possível (e serão essas as preocupações 
da "ação principal"), o Fisco não estará impedido de, se o caso for, exigir o que lhe for 
direito, com os consectários de estilo - meios e recursos para o atingimento desse 
desiderato, com certeza lhe não faltarão. 
Outro aspecto da questão reclama exame. Refiro-me ao entendimento, segundo o qual, 
sendo a compensação forma de extinção do crédito tributário, dela não se poderia cuidar 
em sede de ação cautelar. 
Admitir-se a suspensão da exigibilidade de uma dada exação, face à evidência de que o 
contribuinte é credor do Fisco e que, em tese, os tributos cuja compensação se pretende 
detêm a mesma natureza jurídica e a eles se reservou a mesma destinação orçamentária, 
não implica na extinção da obrigação. 
Afinal, é bom nunca perder de vista, o Fisco não estará, em casos que tais, impedido de 
aferir a exatidão das informações trazidas pelo contribuinte e de reclamar, se necessário 
se fizer, em juízo ou fora dele, tudo o que compatível for, na defesa dos respectivos 
interesses. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 127.640-CE 
Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelados: MARIA BENTA DO NASCIMENTO SOUSA E OUTROS 
Advogados: DRS. ADRIANA VERÍSSIMO FIRMEZA E OUTROS (APTE.) E ELIÉSIO ROCHA 
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ADRIANO E OUTRO (APDOS.) 
 

EMENTA 
Previdenciário e Constitucional. Art. 201, §§ 5º e 6º, CF/88. Herdeiros de ex-segurada. 
Pagamento administrativo. Gratificação natalina. Prescrição qüinqüenal. Correção 
monetária. Juros de mora. 
- Não há necessidade de inventário ou arrolamento para que herdeiros reclamem valores 
não recebidos, em vida, pelo segurado da Previdência Social. 
- O art. 201, §§ 5º e 6º, da CF/88, são providos de plena eficácia, não dependendo de 
qualquer regulamentação. 
- Nas relações de trato sucessivo, na qual figure a Fazenda Pública como devedora, a 
prescrição é a qüinqüenal.  
- Correção monetária nos termos da Lei nº 6.899/81. 
- Juros de mora, a partir da citação, no percentual de 0,5% ao mês. 
- Apelação e remessa oficial parcialmente providas. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, 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, 19 de fevereiro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: Trata-se de ação ordinária ajuizada por Maria 
Benta do Nascimento Sousa e outros, na qualidade de herdeiros da ex-segurada Ana 
Maria de Medeiros, contra o INSS, cujo objetivo é o pagamento das diferenças 
decorrentes da auto-aplicabilidade do art. 201, §§ 5º e 6º, da CF/88, sobre o benefício da 
ex-segurada, a partir da promulgação da Carta Magna de 1988.  
A MM. Juíza a quo julgou procedentes os pedidos, condenando o INSS a pagar aos 
autores, ressalvadas as parcelas atingidas pela prescrição qüinqüenal, as diferenças 
devidas, a partir de outubro/88, até a edição da Lei nº 8.213/91. Condenou, ainda, no 
pagamento das diferenças corrigidas pela Lei nº 6.899/81, bem como no pagamento dos 
juros de mora, a partir da citação, em 6% ao ano. 
A sentença a quo foi submetida ao duplo grau de jurisdição. 
O INSS, por sua vez, aduz, no seu recurso, pela necessidade de que sejam ressalvadas 
as parcelas já pagas administrativamente, nos termos da Portaria Ministerial nº 714/93, 
como também aduz que tais diferenças são devidas apenas no período de outubro/88 a 
março/91. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): Trata-se de ação ordinária ajuizada por 
Maria Benta do Nascimento Sousa e outros, na qualidade de herdeiros da ex-segurada 
Ana Maria de Medeiros, contra o INSS, cujo objetivo é o pagamento das diferenças 
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decorrentes da auto-aplicabilidade do art. 201, §§ 5º e 6º, CF/88, sobre o benefício da ex-
segurada, a partir da promulgação da Carta Magna de 1988. 
A MM. Juíza a quo julgou procedente o pedido, submetendo sua sentença ao duplo grau 
de jurisdição. 
O INSS, por sua vez, recorre de parte da sentença, aduzindo que o período questionado é 
entre outubro/88 e março/91, como também que a MM. Juíza a quo não ressalvou as 
parcelas já pagas administrativamente pela autarquia, nos termos da Portaria Ministerial 
nº 714/93. 
Conforme o disposto no art. 254 do Decreto nº 611/92 e no art. 112 da Lei nº 8.213/91, os 
valores não recebidos em vida pelo segurado serão pagos aos sucessores 
independentemente de inventário ou arrolamento. 
Os descendentes estão enumerados em primeiro lugar, na ordem de sucessão 
hereditária, art. 1.603, CC. Já o art. 16 da Lei nº 8.213/91 enumera o cônjuge e filhos, 
menores de 21 anos, como dependentes do beneficiário, e o § 4º do mesmo artigo 
preceitua que a dependência econômica destas pessoas é presumida. 
Quanto à auto-aplicabilidade do art. 201, §§ 5º e 6º, CF/88, trata-se de matéria já 
sumulada por esta Corte de Justiça, Súmula nº 08, verbis: 
"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". 
A esse respeito, a 1ª Turma deste eg. Tribunal, no julgamento da AC nº 30849-RN, cujo 
Relator foi o MM. Juiz Hugo Machado, assim decidiu, verbis: 
"EMENTA: Previdenciário e Constitucional. Parágrafos quinto e sexto do art. 201 da 
Constituição Federal. 
- As disposições normativas contidas nos parágrafos quinto e sexto do art. 201 da 
Constituição Federal são providas de plena eficácia, possuem aplicabilidade imediata e 
direta e não necessitam de qualquer atividade legislativa que pretenda concretizar os 
comandos nelas previstos. 
- Apelação improvida". (Julg. 07.10.93; pub. 20.05.94). 
No que se refere à correção monetária, entendo também tratar-se de matéria já sumulada 
pelo 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". 
Os juros de mora estão de acordo com os preceitos dos arts. 1.062, CC, e 219, CPC. 
No que se refere às parcelas que a autarquia previdenciária alega ter pago 
administrativamente, entendo que devam ser compensadas, a fim de evitar duplo 
pagamento. Deve, contudo, a autarquia previdenciária comprovar a realização do 
pagamento administrativo, na ocasião da execução. 
Quanto ao período reclamado, entendo que se situa entre outubro/88 e março/91, nos 
termos da exordial. 
Com estas considerações, dou parcial provimento à apelação e à remessa oficial, apenas 
para ressalvar que os valores já pagos administrativamente pela autarquia, sob o mesmo 
fundamento, devem ser compensados na execução, a fim de evitar duplo pagamento. O 
período questionado é desde a promulgação da CF/88, em outubro/88, até março/91. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 127.721—AL 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelantes: EDVALDO GOMES BONFIM E OUTROS 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. GEORGE SARMENTO LINS E OUTRO (APTES.) 
 

EMENTA 
Constitucional e Administrativo. Majoração diferenciada da alíquota de contribuição para o 
Plano de Seguridade Social do Servidor Público Federal. Medida Provisória nº 560/94. 
Não conversão em lei. Violação aos artigos 62, parágrafo único, e 195, parágrafo sexto, 
da Constituição Federal. 
1. Sem que a medida provisória que determinou que o desconto na remuneração dos 
servidores, a título de PSS, variasse do percentual de 9% (nove por cento) a 12% (doze 
por cento) tenha sido convertida em lei no prazo de 30 dias, não há como cogitar-se da 
sua eficácia no mundo jurídico, conforme o artigo 62, parágrafo único, da Constituição 
Federal, nem, tampouco, como viabilizar-se o atendimento ao princípio da anterioridade 
mitigada (90 dias), previsto no artigo 195, § 6º, da Magna Carta, pelo que deve prevalecer 
o estabelecido na Lei nº 8.112/90. 
2. A Lei nº 8.688/93, que conferiu nova redação ao § 2º do artigo 231 da Lei nº 8.112/90, 
teve eficácia temporal, não revogando, portanto, o percentual de 6% (seis por cento) 
previsto anteriormente. 
3. Apelação provida. Inversão do ônus da sucumbência. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima 
identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 18 de dezembro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de ação ordinária interposta ao 
objetivo de que sejam cessados os descontos referentes às contribuições para o Plano de 
Seguridade Social do Servidor Público - PSS, nos moldes previstos na Medida Provisória 
nº 560/94 e suas reedições, procedendo a dedução na forma prevista na legislação 
pretérita, tal como disposto no artigo 249 da Lei nº 8.112/90. 
Alegam os autores, em síntese: a) a contribuição dos servidores para o PSS foi criada 
pela Lei nº 8.112/90; b) o Governo Federal, porém, através da Medida Provisória nº 
560/94, alterou a alíquota de 6% (seis por cento), estabelecida no Decreto nº 83.081/79, 
para 12% (doze por cento); c) tal mudança contraria o disposto no artigo 231, § 1º, da Lei 
nº 8.112/90, que prevê a fixação das alíquotas através de lei, não podendo, portanto, ser 
efetivada por medida provisória sucessivamente reeditada; d) a referida MP é 
inconstitucional, pois não atende aos requisitos de relevância e urgência exigidos para 
sua edição, assim como não foi transformada em lei no prazo de 30 dias. 
Na contestação, a parte ré sustentou que a majoração das alíquotas para o PSS está em 
conformidade com a lei e que a jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a 
possibilidade de a MP versar qualquer matéria. 
O MM. Juiz singular julgou improcedentes os pedidos. 
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Na apelação, ratificam-se, basicamente, as teses trazidas na peça pórtico, pelo que se 
requer a reforma da r. decisão monocrática. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Data maxima venia, merece reforma a 
douta sentença recorrida, pelos fundamentos a seguir expostos. 
Discute-se acerca da possibilidade de se deduzir dos vencimentos dos servidores 
públicos federais a contribuição para o Plano de Seguridade Social dos Servidores 
Públicos - PSS, na forma e no percentual previsto na Medida provisória nº 560/94 e suas 
posteriores reedições. 
A Lei nº 8.112/90, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis da União, 
preceitua, em seu artigo 231, parágrafo 1º, verbis: 
"Art. 231. O Plano de Seguridade Social do servidor será custeado com o produto da 
arrecadação de contribuições sociais obrigatórias dos servidores dos 3 (três) Poderes da 
União, das autarquias e das fundações públicas. 
§ 1º. A contribuição do servidor, diferenciada em função da remuneração mensal, bem 
como dos órgãos e entidades, será fixada em lei". 
Por sua vez, o seu artigo 249 dispõe: 
"Art. 249. Até a edição da lei prevista no § 1º do art. 231, os servidores abrangidos por 
esta Lei contribuirão na forma e nos percentuais atualmente estabelecidos para o servidor 
civil da União, conforme regulamento próprio". 
Conforme previsão do Decreto-lei nº 83.081/79, o percentual estabelecido para o 
desconto na remuneração do servidor civil da União é de 6% (seis por cento), advindo daí 
a sua incidência, já que não havia lei regulamentando a matéria sob comento. 
Posteriormente, adveio a Lei nº 8.162/91, que instituiu a cobrança da referida contribuição 
em percentuais diferenciados, de acordo com o nível de remuneração dos servidores 
atingidos, entre o mínimo de 9% (nove por cento) até o máximo de 12% (doze por cento). 
Entretanto, o colendo Supremo Tribunal Federal, em Ação Direta de Inconstitucionalidade 
proposta pelo Procurador Geral da República (ADIn nº 790-4), entendeu inconstitucional a 
elevação diferenciada das alíquotas do PSS, estabelecida pelo artigo 9º da supracitada 
lei, fulminando-o, sob o fundamento de violação ao princípio da progressividade na 
cobrança das contribuições (artigo 145, § 1º, da Constituição Federal). 
Com o advento da Emenda Constitucional nº 03, de 17.03.93, foi acrescentado ao artigo 
40 da Carta Magna o parágrafo 6º, que dispõe que as aposentadorias e pensões dos 
servidores federais serão custeadas com recursos provenientes da União e das 
contribuições dos servidores, na forma da lei. 
A Lei nº 8.688/93, que veio regulamentar o supracitado dispositivo constitucional, em seu 
artigo 2º, majorou novamente o percentual das alíquotas das contribuições sociais sob 
comento, com variação de 9% a 12%, conforme os vencimentos dos servidores, sob o 
fundamento de que o custeio das mesmas seria dividido entre servidores e União. 
Porém, o parágrafo 2º do artigo 2º da lei retrocitada, assim dispôs: 
"Parágrafo 2º. O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional, no prazo de 
noventa dias, contado da data de publicação desta Lei, projeto de lei dispondo sobre o 
Plano de Seguridade Social do servidor, sua gestão e seu custeio, e fixando as alíquotas 
a serem observadas a partir de 1º de julho de 1994". 
Como tal providência não foi efetivada, o Presidente da República editou a Medida 
Provisória nº 560, de 26.07.94 (que foi sucessivamente reeditada), determinando que o 
desconto na remuneração dos servidores a título de PSS variasse de 9% (nove por cento) 
a 12% (doze por cento), com vigência a partir de 1º de julho de 1994, sem, no entanto, 
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convertê-la em lei, no prazo de 30 dias. Sobre as medidas provisórias, cumpre relembrar 
o que dispõe o artigo 62, parágrafo único, da Constituição Federal: 
"Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas 
provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, 
que, estando em recesso, será convocado extraordinariamente para se reunir no prazo de 
cinco dias. 
Parágrafo único. As medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição, se não forem 
convertidas em lei no prazo de trinta dias, a partir de sua publicação, devendo o 
Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes". 
Em relação ao decreto-lei, a jurisprudência e a doutrina reconheciam que "não cabia ao 
Judiciário, senão ao órgão político (Congresso Nacional), apreciar os requisitos da 
urgência ou do interesse público" (veja-se RE 12739-SP, in RTJ 44/54, e Leon Frejda 
Szklarowsky - Medidas Provisórias, p. 39, RT, São Paulo, 1991). 
Entretanto, esse entendimento, ao menos na doutrina, não era pacífico, consoante ressai 
do seguinte escólio: "No nosso entendimento, é possível o controle jurisdicional dos 
requisitos de urgência e relevância. No mesmo sentido opinam Pontes de Miranda, 
Geraldo Ataliba e Manoel Gonçalves Filho, quanto à Constituição de 1967 (com redação 
da EC nº 1.169, art. 55), sobre o decreto-lei, que serviu de inspiração à medida provisória" 
- Cf. Ferreira, Pinto - Comentários à Constituição, 3º vol., p. 288, Saraiva, São Paulo, 
1992. 
Mais adiante, esse mesmo autor preleciona, "na verdade, a medida provisória depende 
dos pressupostos taxativos e restritos para a sua validade, que vinculam o Governo. Ela 
está sujeita ao duplo critério de avaliação do Congresso e do Judiciário, que podem 
impugná-la, numa apreciação política e jurídica, principalmente política, pelo Congresso, 
para reprová-la e não a converter em lei, e jurídica, pelo Poder Judiciário" - Ob. cit. p. 289. 
É correto inferir, portanto, que os pressupostos da relevância e da urgência comportam 
exame sob dúplice angulação, a política, feita pelo Parlamento, e a Jurídica, de 
responsabilidade do Poder Judiciário. 
"Urgência" e "relevância", portanto, são vocábulos que assumem conotação também 
jurídica; e em relação à urgência, por exemplo, pode-se dizer, sob enfoque estritamente 
jurídico, que só ocorre, tal como o requer o artigo 64, §§ 2º e 4º, da Constituição, "quando 
a medida provisória que se pretende editar seja inferior ao prazo do referido artigo, pois 
se não ocorrer tal prazo, a norma só pode ser editada sob a forma de lei" - aut. e ob. cit., 
p. 289. 
Data vênia, não me parece próprio cogitar-se da urgência, sob a ótica estritamente 
jurídica, em relação a uma iniciativa que está a ser reprisada por lapsos de tempo que 
superam os marcos sinalados nos §§ 2º e 4º do artigo 64 da Carta Magna em vigor. 
Sob essa angulação, estou em que se poderia, validamente, recusar aplicação às 
sucessivas reedições da Medida Provisória nº 560/94 (ainda que se tivesse por presente a 
"relevância", a "urgência" não se faria presente; e porque se exige concomitância dos 
pressupostos ...). 
Um segundo óbice chama-me a atenção; refiro-me ao parágrafo 6º, do artigo 195, da 
novel Constituição Federal, que estatui que "as contribuições sociais de que trata este 
artigo só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data de publicação da lei 
que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, 
b". 
Para que possam servir de instrumento hábil à criação das referidas contribuições sociais, 
as medidas provisórias deverão se converter em lei no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 
de, perdendo a eficácia e saindo do mundo jurídico, não viabilizarem o atendimento ao 
requisito da anterioridade mitigada (90 dias), reclamado no cânone legal já referido. 
Se a reedição de medida provisória não rejeitada expressa e formalmente pelo 
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Parlamento não mereceu restrição do colendo Supremo Tribunal Federal (cf. Medida 
Liminar na ADIn 295-3/DF), a possibilidade de medida provisória posterior convalidar os 
ditames ou efeitos de medida provisória anterior, cujo prazo de apreciação de 30 dias 
tenha transcorrido in albis, parece sepultada pela jurisprudência do Excelso Pretório, 
como se depreende da decisão proferida pelo eminente Ministro Celso Mello, ao apreciar 
a concessão de liminar na ADIn nº 365-8/600, verbis: 
"A convalidação, por deliberação executiva, de atos praticados com fundamento em 
medidas provisórias não convertidas, afronta o preceito consubstanciado no art. 62, 
parágrafo único, da Constituição, que prevê a sua desconstituição, integral e radical, com 
eficácia ex tunc. A preservação, no tempo, dos efeitos de medidas provisórias não 
apreciadas pelo Congresso Nacional, revela-se em manifesta colidência não só com o 
que expressa e literalmente dispõe o texto constitucional, mas, também, com a própria 
mens constitucionis, que quis suprimir a possibilidade de sua subsistência no mundo 
jurídico. Ao contrário do que ocorria com o decreto-lei, cuja rejeição não acarretava a 
nulidade dos atos praticados durante sua vigência (CF. 69, art. 55, parágrafo 2º), a 
rejeição e igualmente a não conversão da medida provisória despoja-se de eficácia desde 
o momento de sua edição". (...). 
Destarte, não é preciso esforço de monta para observar a tendência nítida na decisão 
adrede reproduzida: forceja-se, porque, somente empós a conversão em lei, é que os 
dispositivos de medida provisória reeditada, que encerrem restrição ou supressão de 
direito, ou criem obrigações, poderão produzir efeitos jurídicos válidos. 
Vale ressaltar que a Lei nº 8.688/93, que conferiu nova redação ao § 2º do artigo 231 da 
Lei nº 8.112/90, teve eficácia temporal, pois o seu artigo 2º, § 1º, preceituou que as 
alíquotas ali estabelecidas só vigorariam até 30 de junho de 1994. 
Como não houve o encaminhamento pelo Executivo, no prazo de noventa dias, do Projeto 
de Lei dispondo sobre o Plano de Seguridade Social do Servidor, sua gestão e seu 
custeio, e nem a fixação das alíquotas, conforme o mandamento do parágrafo 2º do seu 
artigo 2º da referida lei, deve prevalecer, portanto, o percentual de 6% (seis por cento) 
previsto anteriormente. 
Outrossim, não tendo a Medida Provisória nº 560/94 sido convertida em lei no prazo 
constitucional, perdeu sua eficácia, pelo que continua a vigorar o estabelecido na Lei nº 
8.112/90. 
Nesse sentido, se pronunciou recentemente este Sodalício: 
"Administrativo. Servidor público. Majoração da alíquota de contribuição para o PSS. Lei 
nº 8.112/90. MP nº 560/94. 
- A Lei 8.688/93 teve eficácia temporal, não revogando, assim, o percentual adotado pela 
Lei nº 8.112/90, ou seja, o de 6% (seis por cento). 
- Não tendo sido convertida em lei no prazo de 30 (trinta) dias a partir de sua publicação, 
a medida provisória perde a sua eficácia, como determina o art. 62 da CF. 
- Prevalece, portanto, o estabelecido na Lei nº 8.112/90, vez que as medidas provisórias 
não foram convertidas em lei. 
- Apelações e remessas improvidas". (AMS nº 57020-PE, Relator Juiz José Maria Lucena, 
julg. em 20.03.97). 
Esforçado nessas razões, e averbando vênia aos entendimentos opostos, voto pelo 
provimento da apelação; cumpre, pois, que a parte ré se abstenha de descontar dos 
vencimentos dos autores a contribuição prevista na MP nº 560/94 em percentual superior 
a 6% (seis por cento), e que diligencie com vistas a providenciar a imediata reposição dos 
valores descontados a tal título, a contar da data do ajuizamento da ação, acrescidos de 
juros à taxa legal, contados da citação (notificação) válida, tudo monetariamente corrigido, 
nos termos da Lei nº 6.899, de 1981. Inversão do ônus da sucumbência. 
É como voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL N. 128.760-PE  
Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelado: ANTÔNIO LUIZ BARBOSA 
Advogados: DRS. ROSIMAR DE BARROS SOARES E OUTROS (APTE.) E MARCOS ANTÔNIO 
INÁCIO DA SILVA (APDO.) 
 

EMENTA 
Processual Civil. Embargos à execução de sentença. Nulidade do decisum. Inocorrência. 
Aplicação dos cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo. Excesso. Ocorrência.  
1. Não há falar-se em nulidade da sentença à ausência de fundamentação quando a 
mesma exaure todo o tema submetido à cognição, trazendo, inclusive, os fundamentos, 
embora de forma concisa, dos motivos que levaram ao convencimento do Magistrado. 
2. Objetivando os presentes embargos desconstituir o título executivo ao fundamento de 
excesso de execução e tendo a Contadoria do Juízo concluído pela existência de tal 
excesso, não há como julgar-se improcedentes os presentes embargos.  
3. Cabe ao juiz socorrer-se de profissional habilitado, inclusive o Contador do Juízo, para 
definir os cálculos. Art. 139 do CPC.  
4. Preliminar rejeitada. 
5. Apelação e remessa oficial parcialmente providas. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar e, no mérito, também à unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à 
remessa oficial, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 10 de fevereiro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 

RELATÓRIO  
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: O INSS — Instituto Nacional do Seguro Social 
apela da sentença de fls. 23 a 24, da lavra do MM. Juiz Roberto Wanderley Nogueira, da 
1ª Vara-PE, que concluiu por julgar improcedentes os presentes embargos à execução, 
mantendo os esclarecimentos e os cálculos da Contadoria, por entender que tais 
esclarecimentos não deixam margem de dúvida quanto aos valores a serem executados.  
Em suas razões de apelo, argúi, em preliminar, nulidade da sentença, face à ausência de 
fundamentação e, no mérito, pugna pelo reconhecimento do excesso de execução nos 
termos postos na exordial.  
Sem contra-razões.  
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Cuida a hipótese de apelação 
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interposta pelo INSS — Instituto Nacional do Seguro Social contra sentença que concluiu 
por julgar improcedentes os presentes embargos à execução, mantendo os 
esclarecimentos e os cálculos da Contadoria, por entender que tais esclarecimentos não 
deixam margem de dúvida quanto aos valores a serem executados.  
Em suas razões de apelo, argúi, em preliminar, nulidade da sentença, face à ausência de 
fundamentação e, no mérito, pugna pelo reconhecimento do excesso de execução nos 
termos postos na exordial. 
Antes de adentrar no mérito cumpre analisar preliminarmente sobre a argüição de 
nulidade da sentença. 
Argúi o embargante que a sentença prolatada pelo MM. Juiz a quo é desprovida de 
qualquer fundamentação legal, posto que concluiu por julgar improcedentes os presentes 
embargos sem analisar as questões submetidas ao seu julgamento, bem como não 
demonstrou com precisão os fundamentos de sua conclusão.  
Em analisando os presentes autos e a sentença prolatada, observo que a mesma exauriu 
todo o tema submetido à cognição, trazendo, inclusive, os fundamentos, embora de forma 
concisa, dos motivos que levaram ao convencimento do Magistrado. Por tal argumento, 
não há falar-se em nulidade da decisão meritória, posto que preenche todos os requisitos 
previstos no art. 458 do CPC. Pelo que, rejeito a preliminar argüida.  
No tocante à questão meritória, argúi o embargante em sua exordial: a) que não foram 
compensados os valores pagos a título de abono anual de 1989 e 1990; b) que o 
exeqüente elaborou seus cálculos aplicando o valor integral do salário quando deveria 
aplicar a metade, face a determinação contida na sentença exeqüenda; c) que o ora 
embargado efetuou a correção de seu débito com base na Súmula 71 do extinto TFR, 
quando, na hipótese dos autos, a atualização dos valores exeqüendos deve obedecer à 
correção prevista na Lei nº 6.899/81. 
A fim de averiguar a veracidade das alegações trazidas pelo embargante, determinou o 
MM. Juiz a quo a remessa dos autos à Contadoria do Juízo, tendo a mesma concluído por 
elaborar uma nova conta, fls. 15 e 16 dos autos, e em cujos esclarecimentos diz, 
textualmente: 
"A Contadoria esclarece, data vênia, que, ao elaborar os cálculos de fls. 36/37, o autor 
cometeu (03) três equívocos: 
1º) deixou de deduzir os valores pagos pelo embargante a título de 13º de 89/90, 
conforme documentos de fls. 04 (embargos); 
2º) aplicou atualização monetária utilizando os critérios da Súmula 71 do ex-TFR; 
3º) computou os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, quando a r. 
sentença determinou sobre o valor da causa devidamente atualizado..." 
Observa-se, ainda, que a Contadoria do Juízo tomou como critério para base de cálculos 
o valor relativo a meio salário mínimo. 
É de atentar-se que, mesmo após as inovações trazidas pela Lei nº 8.898/94, caso não 
haja simplicidade na elaboração dos cálculos, levando-se em conta os argumentos 
trazidos pelas partes, permite-se ao juiz socorrer-se do Contador do Juízo, profissional 
habilitado que é, investido de munus público, na qualidade de auxiliar da justiça, nos 
precisos termos do art. 139 do CPC, para resolver as questões atinentes à solução das 
pendências judiciais. Não havendo, portanto, falar-se em nulidade da sentença, em 
decorrência de que a mesma fez prevalecer os cálculos do Contador. 
Ficando demonstrado pela elaboração dos cálculos efetuados, bem como pelos 
esclarecimentos trazidos pela Contadoria do Juízo, que os valores trazidos pelo 
exeqüente estão em frontal desacordo com o determinado na decisão exeqüenda, 
configurando-se, na hipótese dos autos, excesso de execução e objetivando os presentes 
embargos desconstituir a presente execução sob tal argumento, não há como julgar-se 
improcedentes tais embargos. Determinado, ainda, que os valores da execução terão por 
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base os cálculos confeccionados pela Contadoria do Foro. 
Por tais razões, dou parcial provimento à apelação e à remessa oficial, com inversão do 
ônus da sucumbência. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 129.864-RN 
Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Apelantes: ANNA HERCÍLIA DE MEIDEIROS E OUTROS 
Apelado: INSTITUT0 NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. ANA LIA GOMES PEREIRA E OUTRO (APTES.) E VILMA GRACIETE COSTA 
E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Previdenciário e Processo Civil. Extinção do feito. Pagamento administrativo. Art. 794, I, 
do CPC. Prova documental. Diferenças.  
- A prova da realização do pagamento administrativo, por meio de planilhas de cálculos do 
sistema único de benefícios, só é admissível se as planilhas estiverem assinadas por 
agente público, como se vê no presente caso. 
- Face à celeridade da satisfação jurisdicional, a realização do pagamento administrativo 
não traz prejuízo aos beneficiários. 
- Existindo diferenças a serem pagas aos autores, deve ser anulada a sentença que 
extinguiu a execução, na forma do art. 794, I, do CPC. 
- Baixa dos autos ao juízo de origem para dar continuidade ao processo de execução. 
- Apelação provida.  
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas constantes nos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Recife, 19 de fevereiro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: O caso é de apelação que interpõem os autores 
contra sentença monocrática que extinguiu o processo na fase de execução. O INSS, 
procurando comprovar o pagamento das diferenças que alega ter pago 
administrativamente, juntou planilhas do sistema único de benefícios da previdência 
social. 
O MM. Juiz monocrático, entendendo comprovado o aludido pagamento voluntário, 
extinguiu o processo, nos termos dos arts. 794, I, e 795 do CPC. 
Inconformados, os autores recorrem da sentença, aduzindo pela existência de diferenças 
entre os valores constantes nas planilhas e os valores pagos administrativamente. 
Aduzem, ainda, os autores pela falta de oportunidade de se pronunciarem acerca do 
referido pagamento administrativo.  
Oferecidas as contra-razões, subiram os autos.  
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É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): As questões debatidas no presente 
recurso versam sobre a existência de diferenças a serem pagas aos autores, como 
também, pela falta de oportunidade para que os autores pudessem se pronunciar sobre o 
pagamento administrativo. 
O INSS, na fase de execução, procurando comprovar a realização do pagamento 
administrativo das diferenças decorrentes da auto-aplicabilidade do art. 201, §§ 5º e 6º, 
CF/88, juntou planilhas do sistema único de benefícios da previdência social. 
A realização do referido pagamento não traz prejuízo para o beneficiário, face à 
celeridade da satisfação jurisdicional. 
Verifico, ainda, que as planilhas apresentadas pela autarquia estão assinadas por agente 
público, razão pela qual entendo comprovada a realização do pagamento administrativo.  
Contudo, vejo a existência de diferenças entre os valores constantes da planilha 
apresentada pelos autores e os valores constantes nas planilhas apresentadas pelo INSS, 
devendo, assim, ser anulada a sentença monocrática que extinguiu o processo, nos 
termos do art. 794, I, CPC. 
Com essas considerações, dou provimento à apelação dos autores, para anular a 
sentença que extinguiu o processo, na forma do art. 794, I, do CPC, determinando o 
retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja dada continuidade ao processo de 
execução. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL N. 1.586-PB  
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Apelado: OSWALDO MERLO 
Advogada: DRA. OLGA DA COSTA GOMES (APDO.) 
 

EMENTA 
Penal. Contribuições previdenciárias descontadas de empregados. Não recolhimento. 
Leis nºs 8.137/90 e 8.212/91. Responsabilidade objetiva. Descabimento. 
1. Hipótese em que o acusado foi condenado por não ter recolhido à Previdência 
contribuições descontadas da empresa de que então era Diretor. 
2. Inexistência de prova de liame subjetivo entre sua atuação e a perpetração do delito. 
3. Em nosso sistema, a responsabilidade penal objetiva é repelida com veemência. 
4. Concessão, de ofício, de habeas corpus para absolvê-lo. 
5. Recurso da acusação prejudicado. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, conceder, de ofício, ordem de habeas corpus para absolver o réu, e julgar 
prejudicada a apelação, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 6 de novembro de 1997 (data do julgamento). 
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JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA : Apela o Ministério Público Federal da r. sentença 
que julgou procedente a denúncia e condenou o réu à pena de seis meses e quinze dias 
de detenção, em virtude da perpetração do crime tipificado no art. 2º, II, da Lei nº 
8.137/90, tendo em vista não haver recolhido contribuições previdenciárias de seus 
empregados, no interregno de dezembro de 1990 a julho de 1991, na condição de Diretor-
Presidente da empresa Suelen S/A - Indústria de Móveis. 
O recurso registra que, em julho de 1991, entrou em vigor o art. 95, d, da Lei nº 8.212/91 
(Lei de Custeio da Previdência Social), que passou a cominar a pena mínima de dois 
anos ao fato típico na exordial exposto. Consigna haver-se perpetrado crime continuado, 
trazendo em seu bojo unidade jurídica que leva à incidência da novel disciplina legal, 
mesmo quando acarrete incremento de pena. A propósito, colige ensinamento de Nelson 
Hungria. Afirma irrelevante haver a denúncia tipificado a conduta apenas na Lei nº 
8.137/90, na medida em que possível ao Juiz valer-se do recurso à emendatio libelli. Pede 
a fixação de pena que considere o mínimo de dois anos. 
Contra-razões rebatem os argumentos do apelo, salientando não portar o recorrido 
"registros anteriores na folha de antecedentes criminais" (fls. 173). 
Nesta Corte, o Parquet lança parecer subscrito pelo ilustrado Procurador Regional da 
República, Dr. Joaquim José de Barros Dias, em que enfatiza o entendimento esposado 
pelo MPF na peça recursal, opinando pelo provimento da apelação.  
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A r. sentença acolheu a denúncia para 
condenar o réu à pena de seis meses e quinze dias de detenção, pela prática do crime 
previsto no art. 2º, II, da Lei nº 8.137/90, por haver deixado de recolher contribuições 
previdenciárias de seus empregados, no período de dezembro de 1990 a julho de 1991, 
na qualidade de Diretor-Presidente da empresa Suelen S/A -Indústria de Móveis.  
Acontece que, em 25 de julho de 1991, passou a vigorar o art. 95, d, da Lei nº 8.212/91 
(Lei de Custeio da Previdência Social), que veio a atribuir a pena mínima de dois anos ao 
fato típico descrito na inicial.  
Houve a prática de crime continuado, cuja unidade jurídica impõe a aplicação da lei mais 
nova, ainda que venha a agravar a pena. 
Nesse sentido, é a seguinte lição de Nelson Hungria, invocada nas razões recursais:  
"Em relação ao crime continuado (pluralidade de crimes da mesma espécie, sem 
intercorrente punição, que a lei unifica em razão de sua homogeneidade objetiva), se os 
atos sucessivos já eram incriminados pela lei antiga, não há duas séries (uma anterior, 
outra posterior à lei), mas uma única (dada a unidade jurídica do crime continuado), que 
incidirá sob a lei nova, ainda mesmo que esta seja menos favorável que a antiga, pois o 
agente já estava advertido da severidade da sanção, caso persistente na 'continuação'".  
(Comentários ao Código Penal, Forense, 1976, 5ª ed., p. 136). 
Não há dúvida quanto à procedência da tese desenvolvida. No mesmo diapasão, 
transcrevo a seguinte passagem do bem-elaborado parecer subscrito pelo ilustrado 
Procurador Regional da República, Dr. Joaquim José de Barros Dias: 
"Retornando ao caso sob comento, reitere-se que durante o período dentro do qual vigia, 
com plena eficácia, a previsão sancionatória menos benigna, o autor do fato continuou a 
perpetrar com seu comportamento delituoso, que deve ser focalizado como uma ação 
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subseqüente e sucessiva, em cotejo com as anteriores, descrevendo elementos 
suficientes para caracterizar a continuidade delitiva.  
Passando, assim, a desenhar toda a sua conduta, já dentro dos quadrantes capitulados 
pelo novel diploma repressivo, a aplicação destas normas refere-se não só à sua 
tipicidade, como também é ser utilizada para efeito de imposição condenatória. 
De outro giro note-se que, no caso em tela, tanto o art. 2º, II, da Lei nº 8.137/90, quanto o 
art. 95, letra d, da Lei nº 8.212/91, contemplam desígnios penais que deixam expostos 
traços em comum, no mínimo, similares. Ou seja, em ambos os diplomas legais, 
encontra-se revelada a descrição factual do crime de apropriação indébita, em sua 
modalidade especial, visando a rechaçar as condutas lesivas assestadas contra o 
patrimônio da seguridade social, ante o não recolhimento das contribuições.  
Destarte, iniludivelmente, tratam-se de crimes plurais, porém de uma só espécie, sendo 
que a lei mais recente, a Lei nº 8.212/91, modificou apenas sutilmente a redação do 
diploma anterior, assim como estipulou uma reprimenda mais dura, cuja aplicabilidade só 
poderia ser levada a efeito a partir da data em que a mesma passou a viger em nosso 
ordenamento jurídico. E foi, sem sombra de dúvidas, o que aconteceu na presente 
quadra. 
A toda evidência, ao prosseguir na sua senda criminosa, continuando a desfilar a mesma 
conduta criminosa, que trespassou a época de eficácia do diploma anterior à Lei nº 
8.137/90, o autor da fattispecie não teria mesmo como ser beneficiado pelo critério mais 
brando da lei revogada, já que o processo penal é instruído pelo princípio do juris novit 
curia.  
Por derradeiro, estamos acordes com o posicionamento firmado pelo subscritor da peça 
recursal, ao aludir que nada obsta que seja aplicada a regra apenativa fixada pela novatio 
legis, mesmo mais severa, porquanto é cediço, tanto na doutrina quanto na 
jurisprudência, que o réu se defende dos fatos descritos na proemial delatória, 
competindo ao magistrado sentenciante a exata capitulação do fato delituoso, sendo 
mesmo o caso de emendatio libelli, a par do que transcreve o art. 383 de nosso diploma 
adjetivo penal". (Fls. 183/184). 
Todavia, há um aspecto que precisa ser destacado. 
Em diversas oportunidades, esta Corte tem absolvido réus denunciados pela prática do 
delito suso referido, quando não fica demonstrada a participação pessoal do acusado. 
Os depoimentos das testemunhas não deixam dúvida quanto à injustiça da condenação. 
Nenhuma das testemunhas conhece ou, pelo menos, já tinha visto o acusado, nem lhe 
atribui qualquer participação direta nos fatos.  
Confiram-se seus depoimentos:  
Maria José de Oliveira Magalhães (fls. 118): 
"que a depoente é Agente Administrativo do INSS e não tem nenhum conhecimento sobre 
os fatos relatados pela denúncia; que nunca ouviu falar sobre o denunciado Oswaldo 
Merlo; que não chegou a prestar depoimento perante a Polícia Federal; que na condição 
de agente administrativo do INSS apenas datilografava os ofícios e despachos remetidos 
às empresas devedoras, nada tendo a informar sobre fatos mencionados pela denúncia. 
Dada a palavra ao Dr. Procurador da República, às suas perguntas, disse: que tem outra 
servidora no quadro do INSS que atua na fiscalização de nome Maria José de Oliveira 
Limeira, ao que parece imaginando que se trata daquela servidora". 
Maria José de Queiroz Limeira (fls. 129): 
"que, na qualidade de Fiscal de Contribuições Previdenciárias do INSS efetivamente 
participou da fiscalização a que se refere a denúncia, não tendo lembrança muito nítida 
dos detalhes deste trabalho; que a empresa SUELEN S/A naquela ocasião se encontrava 
com suas atividades semi-paralisadas, com poucos empregados; que normalmente 
nessas fiscalizações não tem contato com o responsável pela empresa, o chefe do setor 
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de pessoal ou com o contador; que não tem lembrança que tenha mantido contato com o 
Sr. Oswaldo Merlo, porque nem guardou na memória a sua fisionomia nem seu nome; 
que a fiscalização foi realizada de rotina; que a fiscalização já inicia o procedimento a 
partir do conhecimento prévio do conta-corrente, que dá indícios de regularidade ou 
irregularidade da empresa; que as conclusões da fiscalização em relação à empresa 
SUELEN S/A, assim como outras empresas, são a partir de examinar nas guias de 
recolhimento, folhas de pagamento, recibo de férias e outras fontes; que não tem 
lembrança detalhada do fato, mas a todas as empresas concede-se prazo para 
regularização de débitos previdenciários até o final do período de fiscalização, que 
certamente foi deferida à SUELEN S/A; que depois de encerrada a fiscalização não tomou 
a depoente conhecimento de nenhum fato relacionado com a fiscalização ou com esse 
processo, não sabendo informar, portanto, se houve liquidação".  
Maria Marly Sobreira Braga (fls. 130):  
"que é servidora pública federal aposentada no cargo de Fiscal de Contribuições 
Previdenciárias do INSS, não tendo participado pessoalmente na fiscalização que resultou 
nesta ação penal; que não conhece o réu Oswaldo Merlo; que tem conhecimento dos 
fatos tratados na denúncia, porque, na qualidade de chefe de grupo de fiscalização do 
INSS, manuseava todos os relatórios e a documentação que recebia dos fiscais de campo 
e participava dos problemas enfrentados pela fiscalização; que tem lembrança de que o 
processo da SUELEN S/A, que se referia a apropriação indébita pelo não recolhimento 
das contribuições descontadas dos empregados, passou pelas suas mãos; que não tinha 
conhecimento sobre a situação da empresa; que se encontrava afastada do INSS desde 
dezembro de 1993; que tem lembranças de que antes da sua saída do INSS o governo 
abriu oportunidade de parcelamento de débitos previdenciários, incluídos os decorrentes 
de apropriação indébita, fato largamente noticiado pela imprensa, tendo o INSS chamado 
todos os devedores para renegociação; que ratifica todas as informações constantes do 
relatório; que não tem notícia sobre a regularização dos débitos que não ficava a cargo do 
setor onde trabalhava". 
Na verdade, só existem os seguintes liames entre os fatos narrados na denúncia e o 
acusado. Trata-se do registro existente às fls. 11, de que seria ele o Diretor-Presidente da 
empresa devedora das contribuições previdenciárias, e de sua indicação como 
responsável na NFLD de fls. 12. 
A Notificação da Ação Fiscal (fls. 14) foi recebida por outra pessoa. 
Na única oportunidade em que foi ouvido, o réu alegou que houvera alienado a empresa a 
Claudino Costa Júnior, sendo o contrato depois rescindido. Todavia, essa pessoa jamais 
foi ouvida. 
O ordenamento penal brasileiro rege-se pelo princípio da culpabilidade: nullum crimen 
sine culpa. A manutenção da sentença, como proferida, seria prestigiar-se o princípio da 
responsabilidade objetiva, traduzida nos seguintes termos: a empresa não recolheu 
contribuições; portanto, deve o seu responsável ser considerado autor da apropriação dos 
valores descontados de seus empregados e não recolhidos aos cofres previdenciários. 
Graças a Deus, não chegamos a esse ponto. 
Em face do exposto, entendendo inexistir qualquer elemento de prova que possa ligar a 
conduta criminosa à pessoa do acusado, concedo-lhe habeas corpus, de ofício, para 
absolvê-lo da imputação que lhe é feita.  
Em conseqüência, julgo prejudicado o recurso da acusação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL  N. 1.767-PE  
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
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Apelantes: CALADO E CARIOCA 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogada: DRA. CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA (APTES.) 
 

EMENTA 
Penal e Processual Penal. Assalto a agência bancária. Formação de quadrilha. 
1. Identificação dos réus com base em elementos descritivos suficientes. Validade (art. 
259, CPP). 
2. Art. 366, CPP, com a redação dada pela Lei nº 9.271/96: irretroatividade total do novel 
dispositivo, que não se aplica aos réus revéis citados por edital, se a infração fora 
cometida antes da vigência dessa norma. 
2. Hipótese em que restou demonstrada a participação dos apelantes em assalto à 
agência da CEF em Jaboatão dos Guararapes. Condenação cabível. 
4. Reconhecimento, pela sentença, de formação de quadrilha que não se sustenta, vez 
que embasada apenas no depoimento de co-réu cuja intenção clara e única foi a de 
inocentar-se. 
5. Parcial provimento da apelação. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado.  
Recife, 27 de novembro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: A r. sentença absolveu Adauto José da Silva da 
acusação de participação em crime de roubo, face à inexistência de prova de que haja 
tomado parte na perpetração de assalto à agência da CEF - Caixa Econômica Federal, no 
vizinho Município de Jaboatão dos Guararapes. 
Condenou os indivíduos conhecidos como Calado e Carioca, por esse delito, à pena-base 
de seis anos, que acresceu de um terço atento à qualificadora do art. 157 do Código 
Penal, o que resultou em oito anos de reclusão, e, pelo de formação de quadrilha, a dois 
anos e quatro meses de reclusão, em virtude de terem coadjuvado pessoas outras cuja 
persecução penal sofreu desmembramento. 
Levou o ilustre Magistrado singular em conta a veemência da prova testemunhal coligida, 
hábil a dissipar qualquer dúvida acerca da efetiva autoria dos denunciados, surpreendidos 
quando se dirigiam ao TIP (Terminal Integrado de Passageiros) a bordo do veículo - por 
sinal, roubado - utilizado para a fuga após a operação, quando reagiram à bala à 
abordagem policial. 
Recorrem Calado e Carioca, mediante a nobre advogada dativa que subscreve a peça de 
fls. 256/258. 
O apelo afasta a caracterização, na espécie, do crime de formação de quadrilha, à 
míngua de elementos outros que não depoimentos de co-réus. 
Registra a inexistência de certidões de antecedentes criminais dos réus, fato que militaria 
em favor da presunção de exibirem bons antecedentes. 
A Procuradoria Regional da República, em contra-razões, salienta a compatibilidade do 
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exame das provas no presente caso com o princípio do livre convencimento do Juiz. 
Atribui a falta das certidões de antecedentes à precariedade da identificação dos 
recorrentes. 
Nesta Corte, o Ministério Público Federal oferece o parecer de fls. 275/280. 
Aborda o aspecto da identificação dos apenados, feita de modo suficiente mediante a 
reunião de elementos descritivos carreados aos autos. 
Sobre a nuança relativa à citação editalícia dos réus foragidos, o Parquet indica a Lei nº 
9.271/96 como tendo produzido inovações no processo penal e, especificamente, nesse 
campo, a ensejar a suspensão do feito. Filia-se à corrente que adota o princípio da 
aplicação imediata, sem efeitos retroativos, da norma. Daí decorreria a exclusão dos 
apelantes do processo, restando prejudicado o apelo. 
No mérito, vê bastante o conjunto probatório disponível, de modo a embasar a 
condenação. 
É o relatório. 
 

VOTO-PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): O parecer da ilustrada Procuradora 
Regional da República, Dra. Regina Coeli Campos de Meneses, toca em dois pontos que 
precisam ser analisados previamente. 
O primeiro diz respeito à possibilidade de prosseguimento do processo contra os réus, 
conquanto identificados pelas alcunhas de Calado e Carioca. 
Como bem assinala S. Exª, constam nos autos elementos suficientes para estabelecer a 
identificação dos réus, descrevendo-se Calado como homem alto, forte, cabelos 
ondulados, sem bigode e barba, "um pouco agalegado", ex-soldado do Batalhão de Rádio 
Patrulha da PM/PE e ex-detento do Presídio Barreto Campelo, e Carioca como um 
homem moreno, cabelo preto, encarapichado, forte e com bigode ralo, natural do Rio de 
Janeiro. 
A propósito, assim dispõe o art. 259 do Código de Processo Penal:  
"Art. 259. A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou 
outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. A 
qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for 
descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo 
da validade dos atos precedentes". 
Desse modo, a falta de maiores informações sobre os acusados não impede o 
prosseguimento do feito, adotando-se as providências necessárias logo sejam obtidos 
maiores elementos identificadores. 
O segundo ponto diz respeito à aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal, com 
a redação que passou a vigorar após o advento da Lei nº 9.271, de 17.04.96, nos 
seguintes termos:  
"Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, 
ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar 
a produção de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão 
preventiva, nos termos do art. 312". 
A ilustre parecerista invoca o art. 2º do Código de Processo Penal, quanto à imediatidade 
da aplicação da regra supra, invocando os magistérios de Magalhães Noronha e Júlio 
Fabrini Mirabete. Conclui postulando a nulidade da sentença em relação aos apelantes, 
ficando o feito suspenso, bem como o curso do prazo prescricional, mantendo-se as 
provas já produzidas. 
A aplicação da nova redação do dispositivo processual aos processos em curso foi objeto 
de intensos debates doutrinários, com a formação de três correntes de opinião: 
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a) inteira retroatividade da lei nova, como defende a ilustrada parecerista; 
b) aplicação, apenas no que tange à parte processual, de vigência imediata, deixando-se 
de fazer o mesmo em relação à parte substantiva em face da vedação à novatio in pejus, 
e 
c) irretroatividade total do novel dispositivo, que não teria aplicação quanto aos réus 
revéis citados por edital, antes da data de sua publicação, como é o caso. 
Essa última posição foi defendida pelo conceituado penalista Damásio E. de Jesus, e, em 
entrevista à Revista Literária de Direito, assim justificando seu posicionamento: 
"A primeira orientação, que entende retroativa a lei nova nas parte de natureza penal e 
processual penal, não pode ser aceita, uma vez que não observa o princípio 
constitucional da irretroatividade da lei penal mais severa. A suspensão do prazo 
prescricional em face do sobrestamento da ação penal, que prejudica o réu e favorece a 
acusação, era desconhecida em nossa legislação. Logo, o atual artigo 366, caput, nesse 
ponto, é mais gravoso que o ordenamento legal anterior (novatio legis in pejus). Deve ser 
por isso irretroativo, não se aplicando às infrações penais cometidas antes da vigência da 
lei nova, nos termos dos artigos 5º, XL, da Constituição Federal, e 2º, parágrafo único, do 
Código Penal (no mesmo sentido: Alberto Silva Franco, 'Suspensão do processo e 
suspensão da prescrição', in Boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, São 
Paulo, junho de 1996, nº 42, página 2). Não se pode, diante disso, conferir às duas formas 
de suspensão, a do processo e a da prescrição, praticamente o mesmo efeito, imprimindo 
à lei incidência imediata no que tange ao sobrestamento da ação penal e efeito retroativo 
na parte em que impõe a suspensão da prescrição. 
A segunda posição não nos parece correta. Ela cinde o dispositivo: a parte processual 
penal tem efeito aplicativo imediato; a penal, por ser mais severa que a lei anterior, é 
irretroativa. 
O processo em curso fica suspenso; a prescrição da pretensão punitiva, porém, segue 
seu rumo normal. Paralisa-se a ação penal, mas não o prazo prescricional. 
Cremos que a lei nova não tem aplicação imediata e nem é retroativa. Praticada infração 
penal a partir da vigência da Lei nº 9.271/96 (17 de junho de 1996), se o réu, citado por 
edital, não comparecer ao interrogatório, deixando de constituir defensor, ser-lhe-á 
decretada a revelia, ficando suspensos o processo e a prescrição da pretensão punitiva. 
As infrações penais anteriores, entretanto, não são atingidas (no mesmo sentido: André 
Vinícius de Almeida, 'Questões polêmicas da Lei nº 9.271/96', in Boletim do Instituto 
Brasileiro de Ciências Criminais, citado, página 6)". (A Lei nº 9.271/96 alterou o Código de 
Processo Penal modificando substancialmente a revelia e a prescrição criminal, Damásio 
Evangelista de Jesus, in Revista Literária de Direito, Ano II, Número 12 - Julho/Agosto de 
1996, p. 9)." 
Em julgado publicado logo em seguida pelo Eg. STF, pode-se perceber a tendência pela 
adoção de tal pronunciamento:  
"Irretroatividade absoluta da lex gravior - vedação incidente sobre normas penais de 
caráter material -.  
A cláusula constitucional inscrita no art. 5º, XL, da Carta Política - que consagra o 
princípio da irretroatividade da lex gravior - incide, no âmbito de sua aplicabilidade, 
unicamente, sobre as normas de direito penal material , que, no plano da tipificação, ou 
na definição das penas aplicáveis, ou no da disciplinação do seu modo de execução, ou, 
ainda, no do reconhecimento das causas extintivas de punibilidade, agravem a situação 
jurídico-penal do indiciado, do réu ou do condenado". (Embargos de Declaração em 
Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 177.313-8/MG, Rel. Min. Celso de Melo, 
STF, 1ª Turma, DJU 13.09.96, em., 1841-03 in Boletim IBCCrim, ano 5, nº 51, 
Fevereiro/1997, p. 07). 
Em oportunidade mais recente, a Eg. 2ª Turma da Excelsa Corte voltou a decidir: 
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"Suspensão da prescrição e do processo penal. 
- A Lei 9.271/96, que deu nova redação ao art. 366, caput, do CPP ('Se o acusado, citado 
por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o 
curso do prazo prescricional,...'), sendo mais gravosa para o réu, não se aplica aos crimes 
cometidos antes do início de sua vigência, submetendo-se à regra da irretroatividade da 
lei penal, (CF, art. 5º, XL). À vista disso, e afirmando a indissociabilidade do 
sobrestamento do processo e da suspensão da prescrição dispostos na referida lei, a 
Turma indeferiu habeas corpus impetrado contra o Tribunal de Alçada Criminal do Estado 
de São Paulo, afastando a pretensão de aplicação 'intermediária' do art. 336 do CPP, com 
a qual se requeria fosse conferida ao paciente a retroatividade da parte benéfica 
(suspensão do processo), e a irretroatividade da parte a ele prejudicial (suspensão da 
prescrição)". (HC nº 74.695/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, j., 11.03.97, 
Informativo do STF nº 63, p.02, de 19.03.97, in Boletim IBBCrim, Ano 5º nº 54, Maio/1997, 
p. 193). 
Também assim se manifestou o TJSP:  
'Lei nº 9.271/96. Aplicação somente para as infrações posteriores à sua vigência. 
Irretroatividade por inteiro. 
- O art. 366 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 9.271/96, 
somente alcança as infrações penais cometidas a partir da vigência desta, não sendo 
admissível, para os 'casos transitórios', crime ocorrido antes da nova lei, mas com 
processo em curso - cindibilidade do dispositivo, ao fito de retroagir unicamente a parte 
benéfica (suspensão do processo), enquanto mantido inalterado no curso do lapso 
prescricional".  
(HC nº 213.023-3/4, São Paulo, 3º Ccrim, Rel. Des. Gonçalves Nogueira, j. 13.08.96, v.u.; 
no mesmo sentido: Mandado de Segurança nº 221.867-3/9, São Paulo, 3ª Ccrim de 
Férias, Rel. Des. Cerqueira Leite, j., 25.02.97, v.u. - in Boletim IBBCrim, ano 5º nº 54, 
Maio/1997, p. 193). 
Em julgamento proferido em 26 de maio do ano em curso, o Eg. STJ manteve-se no 
mesmo diapasão:  
"Lei nº 9.271/96. Suspensão do processo e retroatividade. 
- Contendo a norma do art. 366 do CPP, com a redação da Lei nº 9.271, de 1996, dois 
princípios integrados (suspensão do processo e do prazo prescricional), não se pode 
cindi-los, para fins de aplicação retroativa, mesmo porque disso nenhum benefício 
resultaria ao réu.  
- Habeas corpus denegado".  
(HC nº 5.546/SP, 6ª Turma, Rel, Min. William Patterson , j. 26.05.97, v.u., DJU 16.06.97, - 
Boletim IBBCrim, ano 5º, nº 54, agosto/1997, p. 200). 
Na mesma trilha, seguiu o Eg. TRF da 1ª Região, como se verifica pela seguinte ementa: 
"Processo Penal - Suspensão do processo, art. 336 do CPP, na redação da Lei 9.271/96 
- Inaplicabilidade às infrações cometidas antes da vigência da lei nova. 
1. Por se tratar de norma que possui também natureza de direito material, a suspensão ao 
processo de que trata a Lei 9.271/96 não se aplica às infrações cometidas anteriormente 
a sua vigência. 
2. Recurso a que se dá provimento".  
(RCCR nº 0138615, Rel. Juiz Osmar Tognolo, 3ª Turma, DJU 09.12.96, p. 94806). 
Como se vê, a dissensão inicial foi resolvida em prol da terceira corrente arrolada, no 
sentido de não admitir a aplicação das regras da Lei nº 9.271/96 às infrações cometidas 
antes de sua vigência, considerando a impossibilidade de separação da norma benéfica - 
que determina a suspensão do processo - da norma mais gravosa - que também 
suspende o curso da prescrição. 
Em face do exposto, acolhendo a jurisprudência majoritária que se acha em formação, 
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rejeito a preliminar para afastar a nulidade preconizada no pronunciamento da digna 
representante do Parquet. 
 

VOTO-MÉRITO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A r. sentença condenou os acusados à pena 
de oito anos de reclusão pelo crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, 
regime inicial fechado, mais dois anos e quatro meses de reclusão em regime semi-aberto 
- art. 228, parágrafo único, do mesmo diploma.  
A apelação alega a inexistência de elementos suficientes para embasar o decreto 
condenatório, considerando que os únicos indícios são meras acusações de co-réus. 
Ressalta, inclusive, a ausência de antecedentes criminais dos mesmos. 
Examino a procedência de tais alegações. 
Em relação à formação de quadrilha, assim está fundamentado o convencimento do 
ilustre Magistrado: 
"Quanto ao crime de quadrilha ou bando, indicado na denúncia (art. 288,§ 1º, do CP), 
trata-se, na realidade, da qualificadora prevista no parágrafo único do referido artigo 
(quadrilha ou bando armado). A configuração material do crime se faz clara quando da 
organização da atividade criminosa, demonstrando um animus de estabilidade ou 
permanência a que a doutrina denomina de societas delinquendi, que não se 
desconfigura pela captura na primeira atividade criminosa de vulto. Neste sentido:  
'O crime de quadrilha ou bando configura-se, não pela sua publicidade, notoriedade ou 
indeterminação de crimes, bastando organização rudimentar, capaz de levar a cabo o fim 
visado'. 
(STF - RHC, 50966 - Rel. Barros Monteiro - RTJ 65/349 e RT 460/386, transcrito in 
Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, RT, p. 1333. 
De fato, no seu depoimento em juízo o acusado Claudemir afirmou que 'o assalto deveu-
se a uma combinação do interrogando com o denunciado 'Calado', o qual, encontrando-o 
no Centro, propôs-lhe a realização do assalto; que o mesmo tinha sido seu companheiro 
de presídio (Prof. Aníbal Bruno); que escolheram assaltar um banco porque daria mais 
dinheiro e a agência de Jaboatão porque foi estudada pelo denunciado 'Calado' (...), que 
'Calado' respondesse que era um de quatro portas'. Já o acusado Sérgio afirmou que 
'mora na região da Imbiribeira, onde existe uma gang de criminosos comandada pelo 
denunciado Claudemir, conhecido pela alcunha de 'BI'; que o grupo se valia do apoio de 
um motorista paulista para fazer os seus crimes, sendo que dita pessoa apareceu 
assassinada em condições que o interrogando não sabe precisar; (...) que foi persuadido, 
mediante coação moral (ameaça de morte contra si e sua família), por parte do 
denunciado Claudemir, a ter com o seu grupo participação, como motorista, nos assaltos 
do carro Kadett e no dia seguinte da CEF; (...) que sentiu grande receio diante das 
ameaças que acabara de sofrer por parte do denunciado Claudemir, vulgo 'BI', o qual é 
muito temido na área, bem como o seu grupo de criminosos'.  
Não resta dúvida, que a gang ou 'grupo de criminosos' a que se referiu o próprio acusado 
Sérgio em seu depoimento reúne todos os elementos necessários à tipificação do crime 
de quadrilha armada: mais de três pessoas, objetivo de cometer crimes, emprego de 
armas". (Fls. 244/245). 
Procede a alegação da defesa. A declaração do denunciado Sérgio, que serviu de 
embasamento à convicção do ilustre sentenciante, não pode ser levada em conta, tendo 
em vista que foi trazida com o visível propósito de inocentar-se. Os outros são 
apresentados como criminosos, enquanto ele quer ser visto como a inocente vítima, que 
se viu constrangido a participar de um empreendimento criminoso. 
No que diz respeito ao crime de roubo, a sentença não merece reparos. Ficou 
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demonstrado que os acusados, ora apelantes, efetivamente participaram do assalto à 
agência da CEF em Jaboatão. O Capitão PM João José Félix Júnior informou, inclusive, 
que ambos reagiram à voz de prisão, atirando contra ele e sua equipe. A testemunha 
também declarou que no veículo "Kadet" em que se achavam os acusados foram 
encontradas duas espingardas 12, além de uma sacola com certa quantia em dinheiro 
(fls. 214). 
Tais declarações foram confirmadas pelo Tenente José Roberto da Silva (fls. 215). 
A cena do assalto foi assim descrita pelo economiário Galdino Ferreira Neto, caixa-
executivo da agência da CEF de Jaboatão dos Guararapes: 
"No dia a que se refere a denúncia, 26.01.96, o depoente se encontrava na CEF, onde 
trabalha, uns 5 minutos após o início do expediente (10h05min, aproximadamente), 
quando percebeu que entraram na CEF dois elementos estranhos, portando revólveres, e 
um deles gritou, quando já estava dentro do guichê da agência, que se tratava de um 
assalto e determinou que todos os presentes na agência ficassem deitados; o depoente, 
sem saber por qual razão, não chegou a deitar-se, permanecendo recostado no guichê de 
pagamento; rapidamente, os dois assaltantes retiraram das gavetas todo o dinheiro que lá 
se encontrava; não chegaram a abrir o cofre da agência; o depoente presenciou que os 
dois assaltantes que penetraram no guichê e retiraram o dinheiro agrediram fisicamente 
com pontapés o vigilante de nome Josafá e o menor estagiário, de nome Ronaldo; que 
logo após apanharam o dinheiro, retiraram-se com rapidez da CEF e entraram num 
Kadett cinza que se encontrava na porta do estabelecimento; que foi o próprio depoente 
quem colocou numa sacola o dinheiro encontrado no guichê da CEF". (Fls. 216). 
O reexame de tais depoimentos deixa evidenciado que a r. sentença apelada não se 
limitou a meras presunções. Ao contrário, encontra supedâneo em elementos seguros, 
tais como: no dia descrito na denúncia, houve um assalto na agência da CEF; os 
participantes conseguiram evadir-se do local; entretanto, os policiais lograram identificar o 
veículo da fuga; as testemunhas policiais localizaram o veículo, conduzindo os 
criminosos, entre os quais os ora apelantes; deram-lhes voz de prisão, sendo repelidas a 
tiro; dentro do veículo encontraram armas e uma sacola com parte do dinheiro, produto do 
roubo. 
As circunstâncias em que ocorre um evento dessa natureza impedem que todas as 
testemunhas reconheçam todos os acusados. Todavia, não há dúvida quanto à 
participação dos réus, devidamente identificados. 
Em face do exposto, dou parcial provimento à apelação para excluir a condenação pelo 
suposto cometimento de crime de formação de quadrilha, mantendo, no mais, os termos 
da decisão monocrática. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 43.995-CE 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: VALDIR DE MIRANDA PORTELA 
Advogados: DRS. SALOMÃO LOPES TEIXEIRA E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Mandado de Segurança. Administrativo. Servidor aposentado por invalidez. Cessada a 
causa da aposentação. Reversão. Redistribuição do cargo. Artigos 25 e 26 da Lei 8.112, 
de 1990. 
1. Reversão é o reingresso do aposentado ao serviço público em virtude da insubsistência 
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dos motivos que ensejaram a aposentadoria, ou seja, cessada a causa do ócio legal, 
cessa a aposentação, sendo obrigatória a volta do servidor ao serviço público. 
2. Com a mudança do regime celetista para o estatutário, o impetrante passou a ser 
regido pela Lei nº 8.112, de 1990, gozando de todos os direitos, deveres e obrigações 
previstas no "Novo Estatuto", mesmo estando aposentado. 
3. Se a Polícia Rodoviária Federal passou a subordinar-se ao Ministério da Justiça (Leis 
nºs 8.020, de 1990, e 8.490, de 1992), sendo os Policiais Rodoviários Federais 
desvinculados do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, não deixou o 
servidor de ter direito à reversão, face ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.112/90. 
4. Inocorrência de extinção, e sim de redistribuição dos cargos de Patrulheiro Rodoviário 
Federal. Servidor revertido em vaga existente. Apelação e remessa oficial improvidas. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima 
identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório, 
voto do Juiz Relator e notas taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o 
presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 19 de dezembro de 1996 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de apelação em mandado de 
segurança impetrado por Valdir de Miranda Portela contra ato do Dirigente Geral do 
Departamento de Polícia Rodoviária Federal no Estado do Ceará e do Dirigente da 16ª 
Superintendência de Polícia Rodoviária Federal. 
Informa o impetrante que ingressou no serviço público federal, no cargo de Patrulheiro 
Rodoviário Federal, através de concurso público. Ocorre que, em 08.10.84, foi declarado 
incapacitado para o trabalho que desenvolvia, aposentando-se por invalidez em 1º.02.85. 
Em 23.11.92, submeteu-se a perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social — 
INSS, sendo considerado capacitado para retornar ao trabalho. A Polícia Rodoviária 
Federal, todavia, não procedeu à reversão ex officio, razão pela qual busca o seu direito 
através do presente mandamus. 
Liminar deferida às fls. 24/24A. 
Parecer do Parquet Federal às fls. 134 usque 136, pela concessão da segurança. 
O ilustre Julgador a quo concedeu a segurança pleiteada, para fins de retorno do 
impetrante ao cargo anteriormente ocupado (fls. 141/150). 
Pugna a União Federal/apelante pela reforma da sentença, aduzindo, em resumo, que: 
a) não pode haver reversão de servidor para cargo extinto; 
b) o impetrante, quando aposentado por invalidez, não foi periodicamente submetido a 
verificações para fins de comprovação da manutenção das causas que ensejaram a 
aposentadoria; 
c) os ocupantes da categoria funcional de Patrulheiros Rodoviários Federais foram 
distribuídos, com seus respectivos cargos, para o quadro de pessoal do Ministério da 
Justiça. Nesta redistribuição, contudo, não constou o nome do impetrante; 
d) porque o cargo do apelante não foi redistribuído, infere-se haver sido o mesmo extinto, 
a teor do artigo 37 da Lei 8.112 de 1990. E sendo extinto o cargo, impossível é a 
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reversão. 
Malgrado regular intimação, deixou o apelado de oferecer suas contra-razões ao apelo. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Com efeito, não merece censura a r. 
sentença vergastada. 
O impetrante Valdir de Miranda Portela, servidor público federal, concursado e ocupante 
do cargo de Patrulheiro Rodoviário Federal, foi declarado incapacitado para o trabalho ao 
se submeter a perícia médica do INSS. 
No entanto, ao se submeter a uma nova revisão médico-pericial, foi o mesmo considerado 
apto para retornar ao trabalho. 
Vejamos o que dispôs o Regime Jurídico Único (RJU, Lei nº 8.112, de 1990) sobre o 
instituto da reversão aqui discutida, verbis: 
"Art. 25 - A reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando 
por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria". 
As aposentadorias por invalidez estão sujeitas a exames periódicos, por juntas médicas 
oficiais, as quais atestarão a permanência das causas da aposentadoria, vale dizer, a 
permanência da doença incapacitante.  
Assim, o servidor que se encontra na situação especificada no artigo 25 tem direito a 
retornar à atividade quando comprovado, por junta médica, que os motivos ensejadores 
da aposentadoria por invalidez cessaram. 
Portanto, sempre que o atestado informar que as causas da aposentadoria por invalidez 
não mais subsistem, a Administração terá de promover a reversão do servidor, "sob pena 
de responsabilização de quem, incumbido dessa atribuição, não a desempenhe"¹. 
Leciona Celso Antônio Bandeira de Mello que a reversão é uma das modalidades de 
provimento derivado, onde o servidor retorna ao serviço ativo do qual estava desligado. 
Discorre, ainda, o administrativista que a "Reversão é o reingresso do aposentado ao 
serviço ativo, ex officio ou 'a pedido', por não subsistirem as razões que lhe determinam 
aposentação; ou seja, por ter sido erroneamente decidida ou porque, em inspeção 
médica, apurou-se a ulterior superação das razões de saúde que a estribavam"². 
Ou seja, cessada a causa, cessa o efeito, sendo obrigatória a volta do servidor ao serviço 
público. 
É fato incontroverso haver o servidor sido considerado apto para o trabalho, conforme se 
depreende da revisão médico-pericial, onde se concluiu que "Não existe incapacidade 
para o trabalho", e das demais documentações (de fls. 12, 13, 14). 
Aduz a apelante, ainda, que todos os Patrulheiros Rodoviários Federais foram 
redistribuídos para o Ministério da Justiça com seus respectivos cargos, não mais 
existindo o cargo do apelado; por tal razão, destaca-se, não poderia haver reversão do 
mesmo (inexistindo cargo, não haveria como revertê-lo). 
Se a Polícia Rodoviária Federal passou para o âmbito da competência do Ministério da 
Justiça, por força das Leis nºs 8.020, de 1990, e 8.490, de 1992, tendo os Policiais 
Rodoviários Federais sido desvinculados do Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem, assiste ao apelado o direito à reversão ao antigo cargo ou ao que exista 
atualmente, resultante da transformação. 
Com efeito, o apelado, quando de sua aposentadoria, era regido pela Consolidação das 
Leis do Trabalho. Mas, com a mudança do regime, este passou a ser regido pela Lei nº 
8.112 de 1990 - Regime Jurídico Único -, gozando de todos os direitos, deveres e 
obrigações ali existentes, mesmo estando aposentado. 
O fato de haver sido extinto o cargo do impetrante/apelante em nada afeta seu direito à 
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reversão, ex vi do artigo 26 da Lei nº 8.112, de 1990, que se encontra vazado nos 
seguintes termos: 
"Art. 26 - A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua 
transformação. 
Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições 
como excedente, até a ocorrência de vaga". (Grifei). 
O argumento apresentado pela União Federal, de que o cargo do impetrante não mais 
existe, não constitui obstáculo para que se proceda à reversão do mesmo. Isto porque 
não houve extinção do cargo de Patrulheiro Rodoviário Federal, mas apenas a 
redistribuição do mesmo, de acordo com o que se infere no documento de fls. 160.  
O dispositivo adrede transcrito não impôs nenhum óbice — frise-se — à reversão de 
servidor aposentado por invalidez. A Lei nº 8.112, de 1990, apenas, no artigo 27, 
determinou que o aposentado que já tiver completado 70 (setenta) anos de idade não 
poderá ser revertido (o que não é o caso), e isto por conta do que dispõe o artigo 40, 
inciso II, da Constituição Federal. 
Vagas existem — bem o salientou o ilustre Magistrado —, vez que "a Lei nº 8.702, de 19 
de setembro de 1993, acaba de criar, nada menos do que 4.000 (quatro mil) cargos de 
Patrulheiro Rodoviário Federal". 
Forte nessas razões, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 
 
¹RIGOLIN, Ivan Barbosa, Comentários ao Regime Único dos Servidores Públicos Civis, p. 74, Ed. 
Saraiva, 3ª edição, 1994. 
²MELLO, Celso Antônio Bandeira de, Curso de Direito Administrativo, p. 152, Ed. Malheiros, 6ª 
edição, 1995. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 56.337-CE  
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelados: SILVEIRA E VALENÇA LTDA. E OUTRO 
Advogados: DRS. LUÍS SANTOS NETO E OUTROS (APDOS.)  
 

EMENTA 
Administrativo. Importação de brinquedos novos. Portaria 13/95 — SECEX. Portarias 
47/92 e 127 do INMETRO. Emissão de guias de importação condicionada à apresentação 
do certificado de qualidade técnica. Legalidade. 
1. A exigência contida na Portaria 13/95, que repete as determinações das Portarias 
47/92 e 127/95 do INMETRO, quanto ao condicionamento da emissão de guias de 
importação, mediante a apresentação, pelo importador, do certificado de qualidade 
técnica para importação de brinquedos novos, reveste-se de legalidade, inexistindo 
violação aos princípios constitucionais vigentes, em razão de visar atender aos padrões 
de qualidade e segurança exigidos para a importação de brinquedos novos. 
2. Segurança denegada. 
3. Apelação e remessa oficial providas.  
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
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unanimidade, dar provimento à apelação e à remessa oficial para denegar a segurança, 
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, 16 de dezembro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Silveira e Valença Ltda. e Northeast Veículos Ltda. 
impetraram mandado de segurança contra ato do Gerente do Serviço de Comércio 
Exterior do Banco do Brasil S/A — SECEX, visando obter guia de importação de 
brinquedos sem as condições estabelecidas na Portaria nº 13, de 30 de agosto de 1995, 
que condiciona a emissão das guias à apresentação, pelo importador, de certificado 
emitido pelo INMETRO ou laboratório por ele reconhecido. 
A autoridade apontada como coatora apresentou suas informações, sustentando a 
legalidade da exigência contida na portaria acima mencionada.  
O ilustre Juiz monocrático, embora reconhecendo a legalidade da exigência estabelecida 
na Portaria nº 13/95, concedeu a segurança às impetrantes, sob o argumento de que as 
faturas dos produtos foram emitidas antes do advento da aludida portaria. 
Inconformada, apela a Fazenda Nacional, sustentando a legalidade contida na Portaria nº 
13/95. Ao final, requer a reforma da decisão monocrática.  
Contra-razões não apresentadas. 
Duplo grau obrigatório. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): O cerne da questão reside em saber se há 
ou não ilegalidade na determinação estabelecida pela Portaria nº 13/95 — SECEX , que 
repetiu as determinações das Portarias 47, de 13.03.92, e 127, de 25.08.95, do 
INMETRO, que condiciona a emissão das guias à apresentação, pelo importador, de 
certificado de qualidade técnica para a importação de brinquedos. 
A Portaria nº 13/95, em seu artigo 1º, alínea "a", assim estabelece: 
"Art. 1º - Incluir no Anexo B — Tratamento Administrativo nas Importações — da Portaria 
DECEX nº 08, de 13 de maio de 1991, os seguintes produtos: 
9501 — brinquedos de rodas concebidos para serem montados por crianças (por 
exemplo: triciclos, patinetes, carros de pedais, carrinhos para bonecos); 
9502 — bonecos representando exclusivamente a figura humana; 
9503 — outros brinquedos, modelos semelhantes para divertimento, mesmo animados, 
quebra-cabeças (puzzles) de qualquer tipo. 
a) condicionar a emissão de guias de importação à apresentação, pelo importador, de 
certificado emitido pelo INMETRO ou relatório de ensaio por laboratório estrangeiro, 
reconhecido pelo INMETRO, e que contenha referência às normas técnicas utilizadas na 
execução dos ensaios (Portarias nºs 47 e 127, de 13.03.92 e 25.08.95)". 
A respeito da matéria em análise, esta egrégia Turma já se pronunciou, através do voto 
do eminente Juiz Petrúcio Ferreira, conforme acórdão abaixo ementado: 
"Administrativo. Guia de importação. Bens novos. Brinquedos. Exigência de certificado de 
qualidade técnica. Portaria 13/95, de 30.08.95 - SECEX. Portarias 47, de 13.05.92, e 127, 
de 25.08.95 - INMETRO. Código do Consumidor — Lei 8.079/90. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

1 - A regra em matéria de importação de produtos estrangeiros é de que estão sujeitos ao 
controle governamental, inexistindo afronta aos princípios constitucionais o ato 
administrativo que estabelece exigência de certificado de qualidade técnica expedido pelo 
órgão próprio ou relatório de ensaio emitido por laboratório estrangeiro reconhecido pelo 
órgão nacional, de modo a garantir a segurança da vida humana e o público adquirente. 
2 — Legalidade da exigência contida nas Portarias 47, de 13.05.92, e 127, de 25.08.95, 
do INMETRO, e mantida na Portaria 13, de 30.08.95 - SECEX, que dizem respeito ao 
certificado de qualidade técnica para importação de brinquedos novos. 
3 — Apelação improvida". 
Diante do exposto, concluo que a exigência contida na Portaria nº 13/95, que repete as 
determinações das Portarias 47/92 e 127/95 do INMETRO, que condiciona a emissão de 
guias de importação à apresentação, pelo importador, do certificado de qualidade técnica 
para a importação de brinquedos novos, reveste-se de legalidade, inexistindo violação 
aos princípios constitucionais vigentes, em razão de visar atender aos padrões de 
qualidade e segurança exigidos para importação de brinquedos novos.  
Ante o exposto, dou provimento à apelação e à remessa oficial, para, cassando a liminar 
anteriormente deferida, denegar a segurança. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 59.219-PE 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: NORDESTE SEGURANÇA DE VALORES LTDA.  
Apeladas: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT E A VIGILÂNCIA -
SERVIÇOS PARTICULARES DE VIGILÂNCIA LTDA.  
Advogados: DRS. MARCOS EMANUEL TORRES DE PAIVA E OUTROS (APTE.) E JOSÉ NUNES 
COELHO E OUTROS E PAULO AFONSO NEIVA NOVAIS E OUTROS (APDAS.) 
 

EMENTA 
Administrativo. Licitação para serviço de vigilância. Preclusão da alegação de inabilitação 
da firma vencedora. Publicação do resultado após a homologação. Inexistência de conflito 
com a norma do art. 43 da Lei 8.666/93. Apelação improvida.  
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 
a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente.  
Custas, como de lei. 
Recife, 10 de fevereiro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: A apelante impugna sentença que denegou 
mandado de segurança impetrado com o objetivo de desfazer o resultado de licitação 
para prestação de serviços de vigilância à ECT.  
Alega, em resumo, que a comissão de licitação violou o disposto nos arts. 41 e 43 da Lei 
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8.666/93, ao adjudicar os serviços antes da publicação do resultado do certame; o art. 
109 do mesmo diploma, por cerceamento do direito recursal dos licitantes, e a Lei 
7.102/83, por não haver exigido a prova da inscrição da firma vencedora no Ministério da 
Justiça.  
Contra-razões pelo improvimento. 
É o relatório.  

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Bem demonstrou o MM. Juiz 
sentenciante a preclusão quanto às condições de habilitação, formulada a alegação após 
a habilitação das firmas concorrentes. Note-se que nenhuma impugnação se fez antes da 
abertura das propostas.  
O resultado da licitação foi publicado, em conformidade com o edital, após homologação 
pela autoridade competente, o que não conflita com a norma do art. 43 da Lei 8.666/93. 
Nenhum prejuízo resultou para a apelante a não publicação isolada do resultado do 
julgamento, antes da homologação, porque se lhe deferiu o direito a impugnação e 
recurso.  
Nego provimento ao apelo.  
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 59.241-PB 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA-UFPB 
Apelado: JOSÉ ATAÍDE DA SILVA 
Advogados: DRS. SÉRGIO BENEVIDES FELIZARDO E OUTROS (APTE.) E EMERSON 
MOREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO  (APDO.) 
 

EMENTA 
Administrativo. Servidor público aposentado com vantagem do art. 193 do RJU. Proventos 
reduzidos. Violação às garantias dos arts. 37, XV, e 5º, XXXVI, da Carta Magna. 
Inteligência da Súmula nº 359 do STF. 
- Ao fazer incidir sobre os proventos do servidor as alterações introduzidas pelo Ofício-
Circular nº 30/96 do MARE, determinando que as funções de confiança passem a ser 
regidas pela Lei nº 8.168/91 e não mais pelos ditames da Portaria MEC nº 474/87, a 
Administração violou, sem sombra de dúvida, a garantia constitucional da irredutibilidade 
de vencimentos preconizada pelo art. 37, XV, da Carta Magna. 
- Ademais, o art. 5º, XXXVI, do texto constitucional, assegura que a lei não prejudicará 
direito adquirido e nem ato jurídico perfeito. Neste sentido é que foi formulada a Súmula nº 
359 do STF, assegurando que "os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao 
tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários". 
- Inquestionável, portanto, o direito do servidor à percepção da vantagem, nos termos em 
que foi incorporada, sem as mencionadas alterações, por constituir, além de direito 
adquirido, ato jurídico perfeito. 
- Apelação e remessa improvidas. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar 
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provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 13 de novembro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Trata-se de apelação da UFPB - Universidade 
Federal da Paraíba, além de remessa oficial, de sentença que julgou procedente pedido 
formulado por José Ataíde da Silva, objetivando o restabelecimento em seus proventos da 
percepção dos quintos de Gratificação de Função Comissionada (FC), nos termos dos 
arts. 2º e 3º da Lei nº 6.732/79 e art. 62 da Lei nº 8.112/90, pagos de acordo com os 
valores estabelecidos pela Portaria nº 474/87 do MEC, em obediência ao Decreto nº 
94.664/87 e Lei nº 7.595/87, vantagem essa incorporada em conformidade com o art. 193 
do RJU. 
O Magistrado a quo entendeu que adotar as alterações preconizadas pela Lei nº 8.168/91 
ocasiona diminuição dos proventos do impetrante, o que constitui violação aos preceitos 
do art. 37, inciso XV, art. 39, § 2º, c/c o art. 7º, VI, todos da Carta Política. 
A UFPB apela, alegando que não houve qualquer decréscimo patrimonial ao servidor, 
mas, tão-somente, mudança de nomenclatura, pois os chamados "quintos" passaram a se 
chamar "vantagem pessoal", em decorrência da Medida Provisória nº 1.095/95. 
Relatei. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A matéria ora em deslinde versa 
sobre a constitucionalidade da incidência das alterações introduzidas pela Lei nº 8.168/91 
e pelo Ofício-Circular nº 30 da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério da 
Administração Federal e Reforma do Estado - MARE na gratificação pelo exercício de 
Função Comissionada - FC, já incorporada aos vencimentos do servidor sob a égide da 
Lei nº 7.596/87 que instituiu o PUCRCE, calculada nos termos do parágrafo único do art. 
2º da Portaria MEC nº 474/87, segundo o qual: 
"Parágrafo Único - A remuneração das Funções Comissionadas previstas no Anexo I terá 
valor igual ao da remuneração do Professor Titular da carreira de Magistério Superior, em 
regime de dedicação exclusiva, com doutorado, acrescida dos percentuais a seguir 
especificados: 
FC-1 - 80% 
FC-2 - 65% 
FC-3 - 55% 
FC-4 - 40% 
FC-5 - 30% 
FC-6 - 20% 
FC-7 - ". 
Todavia, eis que as funções de confiança integrantes do PUCRCE foram transformadas 
em Cargos de Direção - CD e Funções Gratificadas - FG, consoante disposto no art. 1º da 
Lei nº 8.168/91: 
"Art. 1º. As funções de confiança integrantes do Plano Único de Classificação e 
Retribuição de Cargos e Empregos a que se refere o art. 3º da Lei nº 7.596, de 10 de abril 
de 1987, são transformadas em Cargos de Direção - CD e em Funções Gratificadas - FG. 
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§ 1º. Os atuais ocupantes de funções de confiança que continuarem no exercício dos 
cargos de direção e das funções gratificadas resultantes da transformação prevista neste 
artigo, bem assim os que vierem a ser nomeados ou designados para esses cargos ou 
funções, terão sua remuneração fixada nos termos dos Anexos I e II desta lei". 
Assim sendo, o MARE expediu o Ofício-Circular nº 30/96, determinando que as funções 
de confiança passassem a ser regidas pela nova lei e não mais pelos ditames da Portaria 
MEC nº 474/87, o que findou ocasionando decréscimo substancial nos proventos do 
servidor, o que é vedado pelo art. 37, XV, da Carta Magna. 
Por outro lado, o art. 5º, XXXVI, do texto constitucional, assegura que: 
"Art. 5º (omissis): 
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada". 
(Grifei). 
A Lei de Introdução ao Código Civil, no art. 6º, §§ 1º e 2º, declara que ato jurídico perfeito 
é o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou, e que se 
consideram adquiridos os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, 
como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo, ou condição preestabelecida 
inalterável, a arbítrio de outrem. (Grifei). 
Sobre o tema, o mestre José Antônio da Silva nos ensina que: 
"...o princípio da irretroatividade da lei não é de Direito Constitucional, mas princípio geral 
de Direito. Decorre do princípio de que as leis são feitas para vigorar e incidir para o 
futuro. Isto é: são feitas para reger situações que se apresentem a partir do momento em 
que entram em vigor. Só podem surtir efeitos retroativos quando elas próprias o 
estabeleçam (vedado em matéria penal, salvo a retroatividade benéfica ao réu), 
resguardados os direitos adquiridos e as situações consumadas evidentemente". (In 
Curso de Direito Constitucional Positivo - 10ª ed. - grifei). 
Outrossim, a Súmula nº 359 do STF preceitua que: 
"Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei 
vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários". 
(Grifei). 
Conclui-se, portanto, ser irrefutável o direito do servidor à percepção da vantagem, nos 
termos em que foi incorporada, sem as mencionadas alterações, por constituir, além de 
direito adquirido, ato jurídico perfeito. 
Inúmeros são os julgados desta Corte que confirmam o posicionamento aqui adotado, 
entre os quais destaco os de ementas: 
"Administrativo. Ação ordinária. Servidor aposentado do Ministério da Agricultura. 
Gratificação pelo exercício de função por mais de cinco anos. Incorporação aos 
proventos. Art. 180, I, da Lei nº 1.711/52. Lei nº 6.732/79. Extinção da gratificação no mês 
de maio de 1992. Lei nº 8.112/90. 
1 - As condições estabelecidas por ocasião da aposentadoria não podem ser alteradas 
por norma ulterior, mormente quando venha prejudicar o direito adquirido. 
2 - Caso em que o autor vinha percebendo gratificação de função, comprovada mediante 
contracheques, cuja supressão teria se apoiado em lei posterior ao ato da aposentação, 
sob pretexto de mera substituição de vantagem. 
3 - Apelação e remessa improvidas". 
(AC nº 37645-AL, j. em 15.08.96, Relator Juiz Nereu Santos). 
"Administrativo. Servidor público. Aposentadoria. Redução de vantagem aos proventos. 
Lei posterior. Irretroatividade. Direito adquirido e ato jurídico perfeito. 
- Nos termos da Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal, os proventos da inatividade 
regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o servidor civil reuniu os requisitos 
necessários para a aposentadoria. Assim, se o servidor, ao aposentar-se por tempo de 
serviço, fazia jus a determinada vantagem deferida consoante lei então vigente, e tanto 
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que foi ela incorporada aos seus proventos no percentual previsto no mesmo diploma 
legal, não pode a mesma ser suprimida ou reduzida em decorrência de lei posterior, 
porque não pode esta retroagir para alcançar o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. 
- Apelação desprovida. Sentença confirmada". 
(AC nº 8332-CE, j. em 19.12.91, Relator Juiz Orlando Rebouças). 
"Administrativo. Gratificação incorporada aos proventos de aposentadoria. 
- Reajuste geral concedido aos servidores públicos não pode servir de justificativa para 
reduzir percentual de gratificação incorporada aos proventos de aposentadoria, por tratar-
se de vantagem pessoal irredutível. 
- Apelo e remessa improvidos". 
(AC nº 9678-PE, j. em 10.09.91, Relator Juiz Araken Mariz). 
Por todo o exposto, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 59.489-CE 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ-UFC 
Apelados: GLAUCO BARREIRA MAGALHÃES FILHO E OUTRO 
Advogados: DRS. ANTÔNIO MANOEL LOPES POMPEU E OUTROS (APTE.) E JORGE 
HENRIQUE CARVALHO PARENTE (APDOS.) 
 

EMENTA 
Administrativo. Inscrição em concurso para contratação de professor substituto. 
Candidatos anteriormente contratados. Vedação do art. 9º da Lei nº 8.745/93. Violação ao 
princípio da isonomia. Art. 5º, XIII, e 37, I, do texto constitucional. 
- O art. 9º da Lei nº 8.745/93 constitui uma violação ao princípio da isonomia e da 
acessibilidade dos cargos públicos, ao vetar a contratação de candidato já anteriormente 
contratado. 
- Porém, os impetrantes exibem a condição de ex-contratados, porquanto o antigo 
contrato com a Universidade já havia expirado quando da pretensão a uma nova 
contratação. Assim, não se enquadram na proibição criada pelo legislador ordinário.  
- Tal vedação só se justifica em relação aos atuais contratados, a fim de evitar a 
cumulação de cargos e funções, expressamente vedada pelo texto constitucional em 
vigor.  
- Possuindo os candidatos as qualificações necessárias à ocupação do cargo, não há por 
que negar-lhes o direito à inscrição. 
- Apelação e remessa improvidas. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar 
provimento à apelação e à remessa, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 2 de outubro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Trata-se de apelação e remessa oficial de 
sentença concessiva de segurança, impetrada por Glauco Barreira Magalhães Filho e 
outro contra ato do Chefe do Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito 
da Universidade Federal do Ceará, objetivando que a autoridade apontada como coatora 
abstenha-se de negar suas inscrições para o concurso de Professor Substituto das 
disciplinas de Introdução à Sociologia Jurídica e Teoria Geral do Direito. 
O Magistrado a quo entendeu que o estabelecido na Lei nº 8.745/93, delimitando somente 
ser possível o exercício da função de professor substituto apenas uma vez, constitui uma 
violação ao princípio da isonomia. 
A UFC apela, argumentando que os apelados já exerceram anteriormente a prestação de 
serviço sob a égide da Lei nº 8.745/93, que no art. 9º, III, veda uma nova contratação, não 
havendo, portanto, incorrido em nenhuma ilegalidade. 
Regularmente processados subiram os autos para desembargo. 
Relatei. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A questão que ora se apresenta diz 
respeito à interpretação do art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.745, de 09.12.93. A discussão 
versa sobre o seu alcance e extensão em face da hipótese trazida em juízo: o 
reconhecimento do direito líquido e certo dos impetrantes, aprovados em concurso 
público, virem a ser contratados, por tempo determinado, para o cargo de Professor 
Substituto na Universidade Federal do Ceará, com fundamento naquele diploma legal. O 
óbice alegado ao reconhecimento do pleito consistiu no fato de eles já terem, em período 
anterior, firmado contrato da mesma espécie com a mencionada instituição de ensino. 
O referido dispositivo assim dispõe: 
"Art. 9º. O pessoal contratado nos termos desta lei não poderá: 
I - (...) 
II - (...) 
III - ser novamente contratado, com fundamento nesta lei, salvo na hipótese prevista no 
inciso I do artigo 2º, mediante prévia autorização do Ministro de Estado ou Secretário da 
Presidência competente". 
Como se depreende da simples leitura do texto legal em destaque, o legislador fez 
restrição à possibilidade de uma nova contratação para os casos de que trata a citada lei 
apenas para o pessoal contratado. Entenda-se: pessoal contratado é aquele que, 
atualmente, encontra-se vinculado à Administração por meio de um contrato de tempo 
determinado para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, 
tal como está disciplinado pelo mencionado diploma legal. 
In casu, os impetrantes exibem a condição de ex-contratados, porquanto já exerceram o 
cargo de Professor Substituto da UFCE. Entretanto, o antigo contrato com a Universidade 
já havia expirado quando da pretensão a uma nova contratação. Como se vê, eles não se 
enquadram na proibição criada pelo legislador ordinário. 
O entendimento que quer fazer prevalecer o impetrado, segundo o qual, uma vez 
contratada a pessoa, nos termos da Lei nº 8.745/93, jamais se admitirá para ela um novo 
vínculo com a Administração Pública sob o mesmo fundamento, não encontra respaldo no 
ordenamento jurídico vigente, a meu ver. Tal vedação só se justificará com relação aos 
atuais contratados a fim de se evitar a cumulação de cargos e funções, expressamente 
vedada pelo texto constitucional em vigor. 
Ademais, este entendimento estaria a ferir, também, o princípio constitucional da 
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isonomia. A atual Carta Magna assegura a todos a igualdade perante a lei, garantindo-
lhes o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, ressalvando apenas a 
observância das qualificações profissionais estabelecidas em lei (art. 5º, XIII). 
Outrossim, possuindo os candidatos as qualificações necessárias à ocupação do cargo, 
não há por que negar-lhes o direito à inscrição. 
Diversos julgados desta egrégia Corte confirmam tal entendimento, entre os quais: 
"Administrativo. Mandado de Segurança. Ensino superior. Professor. Contratação por 
tempo determinado. Lei 8.745/93. Exclusão de candidatos que anteriormente celebraram 
contrato com a instituição de ensino. Tratamento diferenciado. Violação ao art. 5º da 
CF/88. 
1 - Estando a Administração objetivando preenchimento de cargo, emprego ou função 
pública, mesmo em caráter transitório e excepcional, uma vez que foi eleita a seleção por 
concurso público, não pode excluir a participação de candidatos apenas pelo fato de 
terem os mesmos celebrado contrato anterior com a instituição de ensino, pois o exercício 
da função pública pode ser cerceado apenas para aqueles que não preencham os 
requisitos para o exercício do cargo, nos termos do inciso I, art. 37, da CF/88, devendo-
se, pois, privilegiar a impessoalidade e a livre concorrência, traços estes característicos 
de qualquer seleção, até mesmo do processo licitatório, quiçá de seleção para investidura 
em função pública. 
2 - Mesmo que não se entenda que a hipótese vislumbra tratamento discriminatório, não 
justificável, entre os candidatos, há de se render, in casu, ao fato consolidado pelo 
decurso do tempo. 
3 - Apelação e remessa oficial improvidas". 
(AMS 54163-CE, j. em 13.08.96, Relator Juiz Petrucio Ferreira). 
"Administrativo. Constitucional. Contratação de Professor Temporário. Interpretação do 
art. 9º da Lei 8.745/93, de acordo com os ditames constitucionais. Possibilidade de 
inscrição para seleção de candidato anteriormente contratado. 
1 - Deve-se interpretar o art. 9º da Lei 8.745/93 de forma a possibilitar que o candidato, 
que fora anteriormente contratado para o cargo, preste, se quiser, nova seleção para o 
mesmo cargo, caso continue havendo interesse e necessidade imediata da Administração 
em realizar nova contratação temporária. 
2 - Caso haja nova contratação por parte da Administração daquele candidato que foi 
aprovado no teste de seleção, não se trata de renovação de contrato, pois o anterior foi 
extinto com o término do prazo de trabalho, tendo o candidato apenas os direitos 
previstos naquele novo contrato por tempo determinado. 
3 - Essa possibilidade está de acordo com os dispositivos constitucionais previstos no art. 
5º, XIII, e art. 37, I. 
4 - Apelação e remessa oficial improvidas". 
(AMS 54717-CE, j. em 17.10.96, Relator Juiz Araken Mariz). 
Face ao exposto, nego provimento à apelação e à remessa. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 59.761-PE 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE-SUDENE 
Apelados: MARIA DE LOURDES CUNHA BARRETO DE OLIVEIRA E OUTROS 
Advogados: DRS. ANA CLÁUDIA B. DE BARROS CORREIA (APTE.) E TOMAZ DE AQUINO 
CRISÓSTOMO DA SILVA E OUTRO (APDOS.) 
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EMENTA 
Administrativo. Servidor público. Contribuição de inativos para o PSS. MP nº 1.463/96. 
Legitimidade passiva da FNS. Impossibilidade do conhecimento da impugnação ao valor 
da causa formulada em sede de preliminar. 
- Entende-se como autoridade coatora aquela que ordena ou omite a prática do ato 
impugnado, e não o superior que recomenda ou baixa normas para a sua execução. 
- A impugnação ao valor da causa tem procedimento específico, segundo o qual deve ser 
proposta e julgada. Impossível, pois, o seu conhecimento, vez que fora formulada em 
sede de preliminar, contrariando o preceito do art. 261 do CPC. 
- A Medida Provisória nº 1.463/96 introduziu a contribuição social dos inativos para o 
Plano de Seguridade Social, entretanto, não foi convertida em lei no prazo legal, 
perdendo, assim, a sua eficácia, como determina o art. 62 da CF. 
- Inaplicável, portanto, a cobrança da contribuição social para o PSS dos servidores 
inativos. 
- Preliminares rejeitadas. 
- Apelação e remessa improvidas. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, rejeitar as 
preliminares e negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do 
Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 5 de fevereiro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Trata-se de apelação e remessa oficial de 
sentença concessiva de segurança impetrada por Maria de Lourdes Cunha Barreto de 
Oliveira e outros contra ato do Sr. Superintendente da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, objetivando o não reconhecimento do 
recolhimento da contribuição para o PSS dos servidores inativos. 
Entendeu o Magistrado a quo que, se a medida provisória perde a eficácia desde a edição 
se não for convertida em lei no prazo de 30 dias, a partir de sua publicação, como 
determinado pelo parágrafo único do art. 62 da Carta Magna, não poderá, uma vez já 
ineficaz, somar-se no tempo a qualquer outra que lhe venha tomar o lugar. Assim, a 
instituição da exação impugnada constitui afronta ao art. 195, §§ 4º e 6º, do texto 
constitucional. 
A SUDENE apela, argüindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam e 
impugnando o valor da causa. No mérito, alega inexistir qualquer óbice para a instituição 
da contribuição social por meio de medida provisória, vez que a Constituição Federal não 
impõe nenhuma limitação atinente à matéria, tampouco em relação às sucessivas 
reedições. 
Regularmente processados, subiram os autos e a mim couberam por distribuição. 
Relatei. 
 

VOTO-PRELIMINAR 
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O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator):  
Ilegitimidade da autoridade coatora 
Entende-se como autoridade coatora aquela que ordena ou omite a prática do ato 
impugnado, e não o superior que recomenda ou baixa normas para a sua execução. 
Por sua vez, o STJ manifestou entendimento da lavra do Min. Hélio Mosimann de teor: 
"Sendo o ato impugnado um mero lançamento tributário, a autoridade que diretamente 
pratica aquele ato, considerado lesivo a direito do contribuinte, é que deve responder ao 
mandado de segurança". 
Legítima, pois, a autoridade impetrada. 
Preliminar rejeitada. 
Impugnação ao valor da causa 
A impugnação ao valor da causa tem procedimento específico, segundo o qual deve ser 
proposta e julgada. Eis o que dispõe o art. 261 do CPC: 
"Art. 261. O réu poderá impugnar, no prazo da contestação, o valor atribuído à causa pelo 
autor. A impugnação será autuada em apenso, ouvindo-se o autor em cinco (5) dias. Em 
seguida o juiz, sem suspender o processo, servindo-se, quando necessário, do auxílio de 
perito, determinará, no prazo de dez (10) dias, o valor da causa". 
Portanto, não é lícito olvidar a norma legal e discutir a matéria de qualquer modo. Assim 
sendo, não há como conhecer da impugnação formulada em sede de preliminar. 
Preliminar rejeitada. 
Assim voto. 
 

VOTO-MÉRITO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A Medida Provisória nº 1.463/96 
introduziu o desconto obrigatório da contribuição para a Previdência Social aos servidores 
públicos inativos. 
Entretanto, não tendo sido convalidada no prazo nonagesimal, posto que se renova a 
cada mês, impossível a cobrança da referida contribuição social. 
Observe-se, pois, que não se está a analisar a inconstitucionalidade da reedição das 
medidas provisórias, mas apenas o efeito de sua eficácia de caráter suspensivo, quando 
não convertida em lei. 
A melhor doutrina, a exemplo de Caio Tácito, Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Américo 
Lacombe e o mestre Pinto Ferreira, defende que a medida provisória possui eficácia 
temporal de trinta dias, tendo efeitos paralisantes e não revogatórios, em face das leis que 
lhe são anteriores e conflitantes. 
Sobre a questão, é contundente o prof. Pinto Ferreira, em seus Comentários à 
Constituição da República: 
"Não operada a conversão da medida provisória em lei, fica restaurada a eficácia jurídica 
dos diplomas legislativos suspensos, afetados pela medida provisória, e tal restauração 
não se confunde com a repristinação, será ex tunc, desde a data da medida provisória 
não convertida". 
Nesta linha de raciocínio foi o posicionamento unânime do Plenário do Supremo Tribunal 
Federal, ao apreciar a ADIN nº 293-7-DF, Relator Min. Celso de Mello, conforme se 
verifica da ementa que passamos a transcrever: 
"Ação Direta de Inconstitucionalidade - Medida Provisória nº 190 - Perda de eficácia por 
falta de apreciação oportuna pelo Congresso Nacional (CF, art 62, parágrafo único). 
A medida provisória constitui espécie normativa juridicamente instável. Esse ato estatal 
dispõe, em função das notas de transitoriedade e precariedade que o qualificam, de 
eficácia temporal limitada, na medida em que, não convertida em lei, despoja-se, desde o 
momento de sua edição, da aptidão para inovar o ordenamento positivo; a perda 
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retroativa de eficácia jurídica da medida provisória ocorre tanto na hipótese de explícita 
rejeição do projeto em sua conversão em lei quanto no caso de ausência de deliberação 
parlamentar no prazo constitucional de trinta (30) dias". (DJU 18.06.93).Este 
entendimento já encontra ressonância na esfera judicial deste Tribunal, quando a 
Segunda Turma desta Corte, em sessão realizada no dia 18.02.97, para julgamento do 
Agravo de Instrumento nº 8951/96-PE, cujo Relator foi o excelentíssimo Juiz Petrucio 
Ferreira, assim se posicionou: 
"EMENTA. Constitucional. Previdenciário. Processual Civil. MP 1.415/96. Liminar. 
Presença da verossimilhança da alegação. Tutela antecipada. 
1. Decidiu o Egrégio STF que o Poder Executivo, se a medida provisória não for 
convertida em lei, poderá reeditá-la, contudo, a medida provisória primitiva não é 
ressuscitada, não se alterando o prazo de sua vigência. Conseqüentemente, a cobrança 
da contribuição previdenciária somente se dará se a questionada medida provisória for 
convertida em lei, hipótese em que, aí sim, após o prazo previsto no parágrafo sexto do 
artigo 195 da CF, tornar-se-á exigível. 
2. A convalidação de atos praticados com fundamentos em medidas provisórias não 
convertidas afronta o preceito consubstanciado no artigo 62, parágrafo único, da 
Constituição, que prevê a sua desconstituição integral e radical com eficácia ex tunc. 
3. Agravo improvido". 
E mais, em recentíssima decisão, proferida na sessão realizada no dia 05 de março de 
1997, o Pleno desse Tribunal, no julgamento do agravo regimental, que teve como Relator 
o eminente Juiz Petrucio Ferreira, interposto contra a decisão do MM. Juiz Presidente 
dessa Casa, que deferiu o pedido de suspensão de segurança requerido, manteve o 
posicionamento de que a convalidação, por deliberação executiva, de atos praticados com 
fundamento em medidas provisórias não convertidas, afronta o preceito consubstanciado 
no artigo 62, parágrafo único, da Constituição, uma vez que a medida provisória possui 
eficácia temporal limitada de trinta dias, ficando restaurada a eficácia jurídica das leis 
suspensas, se não convertida em lei a medida provisória. 
Essa posição também foi assumida recentemente pelo STF, no Mandado de Segurança 
nº 22629-3-DF, interposto por Abílio Queiroz Saxe e outros contra ato do Excelentíssimo 
Senhor Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, onde se ataca decisão 
administrativa daquela Corte consistente na determinação para que se procedesse, a 
partir de agosto de 1996, ao desconto nos proventos dos servidores inativos para a 
seguridade social, instituída pela Medida Provisória nº 1.415, de 29.04.96. Ao deferir o 
pedido liminar, o excelentíssimo Min. Maurício Corrêa assim se manifestou: 
"É certo que o Poder Executivo, se a medida provisória não for convertida em lei, poderá 
reeditá-la. Mas a medida provisória primitiva não é ressuscitada, não se alterando o prazo 
de sua vigência; conseqüentemente, a pretendida cobrança somente se dará se a 
questionada medida provisória for convertida em lei, hipótese em que, aí sim, após o 
prazo previsto no parágrafo sexto do artigo 195 da CF, tornar-se-á exigível". 
Conclui-se, dessa forma, com fundamento nas decisões rememoradas das Cortes 
Superiores, que a medida provisória perde a eficácia, desde a edição, se não foi 
convertida em lei no prazo de 30 (trinta) dias, a partir de sua publicação, como 
determinado pelo parágrafo único do artigo 62 da CF, não podendo, uma vez já ineficaz, 
somar-se no tempo a qualquer outra que lhe venha tomar o lugar. 
Por todo o exposto, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
Assim voto.  
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 59.804-CE 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
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Apelante: JOÃO MARTINS MONTEIRO 
Apelada: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
Advogado: DR. ANTÔNIO WALMICK LIMA FERREIRA (APTE.) 
 

EMENTA 
Constitucional. Administrativo. Ensino superior. Transferência de estudante empregado do 
setor privado. 
- A garantia do art. 99 da Lei nº 8.112/90 não é extensiva a empregado da iniciativa 
privada.  
- No presente caso, inexiste dano irreparável na negativa da concessão da transferência, 
em virtude do apelante não haver dado continuidade aos seus estudos. Injustificável, pois, 
a invocação da garantia do art. 205 da CF. 
- Apelação improvida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 16 de outubro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Trata-se de apelação de sentença denegatória 
de segurança impetrada por João Martins Monteiro contra ato do Reitor da Universidade 
Federal do Ceará. 
O impetrante, empregado do setor privado e estudante de Direito da Universidade Federal 
do Amazonas, requereu à impetrada a efetivação de sua matrícula no mesmo curso, 
tendo em vista que fora promovido e transferido para exercer suas funções na cidade de 
Fortaleza. 
Nas informações, a impetrada argúi haver indeferido o pedido em razão do impetrante 
não ser funcionário público, não gozando assim da garantia do art. 99 da Lei nº 8.112/90. 
O Magistrado a quo entendeu não ser possível estender aos empregados da iniciativa 
privada direitos exclusivos dos funcionários públicos, ficando, pois, a transferência 
pretendida subordinada à existência de vaga. 
Irresignado, o impetrante apela, sustentando que a douta sentença fere garantias 
fundamentais asseguradas pela Carta Magna nos arts. 205 e 226. 
Relatei. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): O apelante, estudante de direito da 
UFAM, objetiva assegurar sua matrícula no curso de Direito da UFCE em virtude da sua 
transferência no emprego. 
Ora, o art. 99 da Lei nº 8.112/90 preconiza: 
"Ao servidor estudante que mudar de sede no interesse da administração é assegurada, 
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na localidade da nova residência ou na mais próxima, matrícula em instituição de ensino 
congênere, em qualquer época, independentemente de vaga". 
Todavia, in casu, o recorrente é empregado da iniciativa privada, o que impossibilita 
estender-lhe a supracitada garantia, por ser uma prerrogativa do servidor público.Por 
outro lado, o art. 205 da Constituição Federal estabelece: 
"Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". 
Vê-se, pois, ser inquestionável a responsabilidade do Estado em promover meios para 
que todos tenham acesso à educação. 
Entretanto, verifica-se nos autos que o recorrente ingressou na Universidade em 1987 e 
até a data do ajuizamento da presente ação mandamental (1994) não deu 
prosseguimento aos seus estudos. 
Deste modo, a negativa na concessão da transferência não constitui dano irreparável ao 
apelante. 
Isto posto, nego provimento à apelação. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 60.367-PE 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: ELETRO METALÚRGICA JACY LTDA.  
Advogados: DRS. ANTÔNIO CARLOS BASTOS MONTEIRO E OUTROS (APDA.) 
 

EMENTA 
Tributário. IPI sobre descontos incondicionais. Não incidência. O § 2º do art. 14 da Lei nº 
4.502/64, conforme redação determinada pela Lei nº 7.798/64, ao determinar que incide o 
cálculo do IPI sobre descontos, mesmo que concedidos incondicionalmente, é desprovido 
de validade jurídica, por ir de encontro ao disposto no art. 47 do CTN, norma que lhe é 
hierarquicamente superior. O IPI não pode incidir sobre descontos incondicionais. 
Precedentes jurisprudenciais. Apelação e remessa oficial improvidas. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 
a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar 
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas, que integram o presente.  
Custas, como de lei. 
Recife, 3 de fevereiro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a Fazenda Nacional contra sentença 
que concedeu a segurança para suspender a exigibilidade do crédito tributário, 
assegurando à impetrante o direito de não recolher o IPI sobre os descontos 
incondicionais concedidos a seus clientes. 
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Alega, em resumo, que as transações em questão ocorreram sob o império da Lei nº 
7.798/89, não havendo possibilidade de se aplicar dispositivos anteriores, por 
encontrarem-se revogados na época da ocorrência do fato gerador. 
É o relatório. 
Peço dia para julgamento. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A impetrante se insurge contra ato de 
autoridade, que a autuou com fundamento na não inclusão de descontos incondicionais 
fornecidos a seus clientes na base de cálculo do IPI, no período de julho de 1989 a março 
de 1993. 
O inciso II do art. 47 do CTN, ao tratar sobre o Imposto sobre Produtos Industrializados - 
IPI, estabelece que: 
"Art. 47. A base de cálculo do imposto é: 
(...); 
II - no caso do inciso II do artigo anterior (fato gerador como a saída da mercadoria dos 
estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do art. 51): 
a) o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria; 
(...)". 
Ao sair do estabelecimento do contribuinte do IPI, o valor da mercadoria já estará com os 
descontos incondicionais que ele poderá oferecer a seus clientes. Esses descontos já não 
mais farão parte do valor da mercadoria sujeito a sofrer a incidência do IPI. 
Sobre a matéria, o próprio Regulamento do IPI (Decreto nº 87.981/82), no § 3º do seu art. 
63, assim determina: 
"Art. 63. (...) 
§ 3º. Incluem-se ainda no preço da operação, em qualquer caso, os descontos, 
abatimentos ou diferenças concedidas sob condição, como tal entendida a que subordina 
a sua efetivação a evento futuro e incerto". 
Esse dispositivo somente se refere a desconto sob condição, não fazendo qualquer 
referência a descontos incondicionais.  
Por outro lado, o art. 15 da Lei nº 7.798/89 alterou a redação do § 2º do art. 14 da Lei nº 
4.502/64, que passou a ter o seguinte teor: 
"Art. 14 (...); 
§ 2º. Não podem ser deduzidos do valor da operação os descontos, diferenças ou 
abatimentos, concedidos a qualquer título, ainda que incondicionalmente. (...)". 
Esta norma apresenta-se em dissonância com os demais dispositivos já referidos. Como 
lei ordinária, que alterou a Lei nº 4.502/64, não pode ela ir de encontro ao disposto no 
Código Tributário Nacional, que tem natureza de lei complementar. O IPI, portanto, não 
pode incidir sobre descontos incondicionais, conforme revela a jurisprudência: 
"Processual Civil. Tributário. Interesse processual. Lei 7.798/89. Fato gerador. Descontos 
incondicionais. 
(...) 
2. Não pode o IPI incidir sobre descontos incondicionais, nascendo seu fato gerador na 
saída do veículo da montadora (art. 46, II, CTN), e sendo sua base de cálculo o valor 
decorrente da operação da saída da mercadoria (art. 47, II, CTN). 
3. Apelação e remessa oficial improvidas". 
(TRF 3ª Região; AC 03039499; Rel. Juiz Américo Lacombe; DJ 17.04.96). 
"Tributário. Diferença do IPI. Descontos incondicionais. Art. 47, II, letra "a", do CTN. Art. 
15 da Lei 7.798/89. 
I. A regra contida no § 3º do art. 14 da Lei nº 4.502/64, conforme o art. 15 da Lei nº 
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7.798/89, não se coaduna com o art. 47 do CTN. 
II. A base de cálculo do IPI é o valor da mercadoria por ocasião da sua saída do 
estabelecimento do contribuinte, motivo pelo qual não incide sobre descontos 
incondicionais.  
III. Recursos improvidos". 
(TRF 2ª Região; AMS 0210344; Rel. Juiz Carreira Alvim; DJ 15.02.96). 
Por essas razões, nego provimento à apelação e à remessa oficial, para manter a 
sentença pelos seus próprios fundamentos. 
 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 97.715-PE 
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Embargante: GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE 
Embargada: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO- SUNAB 
Advogados: DRS. SÉRGIO HIGINO DIAS DOS SANTOS FILHO E OUTROS (EMBTE.) E 
MARCELO MARINHO B. MENDES E OUTROS (EMBDA.) 
 

EMENTA 
Processual Civil. Administrativo. Golden Cross. Sociedade seguradora de saúde. Decreto-
lei 73/66. Incompetência da SUNAB. Nulidade do auto de infração. 
1. Encontra-se prejudicada a análise acerca da legalidade do reajuste praticado pela 
embargante quanto às mensalidades cobradas aos seus segurados no período anterior à 
vigência do DL 2.335/87, tendo em vista se encontrar patente a competência absoluta da 
SUSEP para exercer a fiscalização e a aplicação das penalidades cabíveis sobre as 
empresas seguradoras, nos termos do DL 73/66. 
2. É de se impor a anulação do auto de infração lavrado pela SUNAB, bem como do 
débito fiscal que lhe seja correspondente, tendo em vista o reconhecimento da 
incompetência absoluta daquela autarquia federal. 
3. Embargos parcialmente providos. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar parcial provimento aos embargos, 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, 11 de dezembro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de embargos de declaração opostos pela 
Golden Cross Assistência Internacional de Saúde contra acórdão, de fls. 300, que 
determinou a nulidade do auto de infração lavrado pela SUNAB, por entender que 
compete à SUSEP a fiscalização e a aplicação das penalidades cabíveis sobre as 
entidades seguradoras, nos termos do DL 73/66. 
Alega a embargante que o acórdão foi omisso ao não se ter pronunciado acerca da 
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legalidade do reajuste por ela praticado, quanto às mensalidades cobradas aos seus 
segurados, antes da vigência do DL 2.335/87. Sustenta que o aludido acórdão foi obscuro 
ao determinar a nulidade do auto de infração, quando simultaneamente se posiciona no 
sentido de que para cada ato fiscal pertine a imposição de uma única multa. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Os embargos de declaração, previstos nos 
artigos 535 a 538 do CPC, com a nova redação que lhes foi dada pela Lei 8.950, de 13 de 
dezembro de 1994, têm a sua abrangência limitada aos casos em que haja obscuridade 
ou contradição na sentença ou no acórdão, ou quando for omitido ponto sobre o qual se 
devia pronunciar o Juiz ou Tribunal. 
No caso sub judice, a embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se ter 
pronunciado acerca da legalidade do reajuste por ela praticado, quanto às mensalidades 
cobradas aos seus segurados, antes da vigência do DL 2.335/87. Sustenta que o aludido 
acórdão foi obscuro ao determinar a nulidade do auto de infração, quando 
simultaneamente se posiciona no sentido de que para cada ato fiscal pertine a imposição 
de uma única multa. 
Não assiste razão à embargante quanto à omissão apontada. 
Compulsando os autos, verifico que o fato ensejador do auto de infração, de nº 547549, 
lavrado pela SUNAB, em 22.07.87, decorreu em razão do suposto reajuste das tabelas de 
pagamento cobradas aos segurados pela Golden Cross Assistência Internacional de 
Saúde, ora embargante. Constato, ainda, que a atividade por esta desenvolvida, qual 
seja, a prestação de assistência médico-hospitalar mediante contrato de seguro-saúde, 
enquadra-se na categoria das sociedades seguradoras reguladas pelo DL 73/66. 
É pacífico o posicionamento adotado por esta Corte no sentido de que o teor do decreto 
acima mencionado atribui à SUSEP a competência para exercer a fiscalização e a 
aplicação das penalidades cabíveis sobre as empresas seguradoras. 
Desta feita, encontra-se prejudicada a apreciação acerca da legalidade do reajuste 
praticado pela embargante no período anterior à vigência do DL 2.335/87, tendo em vista 
se encontrar patente a incompetência absoluta da SUNAB para tal procedimento fiscal. 
Assim sendo, a meu ver, entendo que inexiste omissão no acórdão recorrido, uma vez 
que aquele concluiu que cabe à SUSEP a competência para exercer a fiscalização e 
aplicação das penalidades cabíveis sobre as empresas seguradoras, nos termos do DL 
73/66. 
No que se refere à alegação da embargante de ter sido o acórdão, de fls. 300, obscuro ao 
determinar a nulidade do auto de infração, quando simultaneamente se posicionou no 
sentido de que para cada ato fiscal pertine a imposição de uma única multa, passo, agora, 
ao exame. 
Realmente, ocorreu a aludida obscuridade em meu voto de fls. 286. Não obstante, a fim 
de restar tal questão esclarecida, mantenho a nulidade do auto de infração, e 
conseqüentemente declaro a inexistência do débito fiscal que lhe seja correspondente. 
Por tais considerações, dou parcial provimento aos embargos, apenas para suprir a 
obscuridade apontada. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS N. 757-PB 
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Impetrantes: DRS. JOSÉ RICARDO PORTO E OUTRO 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA-PB 
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Pacientes: EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS E ISABELA PEIXOTO DE ALMEIDA 
 

EMENTA 
Penal e Processual Penal. Concurso vestibular. Utilização de aparelhos eletrônicos. 
Atipicidade. 
1. O trancamento de ação penal é medida extraordinária, que tem fundamento na 
ausência de tipicidade dos fatos imputados na denúncia, na impossibilidade de se imputar 
ao denunciado conduta delitiva, ou, ainda, quando manifesta a ausência de justa causa. 
2. Na denúncia não há descrição de fato típico penalmente punível. 
3. A utilização de aparelhos transmissor e receptor, com o objetivo de, em concurso 
vestibular, estabelecer contato com terceiros para obterem-se respostas às questões 
formuladas nas provas realizadas, não constitui, mesmo em tese, crime. 
4. Ordem concedida. 
 

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, conceder a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório, do voto do 
Juiz Relator e das notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o 
presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 7 de outubro 1997 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de pedido de ordem de habeas corpus 
impetrado pelos Drs. José Ricardo Porto e Luiz de Marillac Toscano contra ato da MM. 
Juíza Federal Substituta, em exercício na 1ª Vara da Seção da Paraíba, Dra. Cristina 
Maria Costa Garcez, com o objetivo de, alegando ausência de justa causa, trancar a Ação 
Penal de nº 97.1043-0, movida contra os ora pacientes Edmilson Alter Campos Martins e 
Isabela Peixoto de Almeida, denunciados pelo Ministério Público Federal por suposta 
prática do crime previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro. 
A embasar o pedido liminar, sustentam os impetrantes estarem os pacientes a sofrer 
constrangimento ilegal desde o recebimento da denúncia pela douta Juíza, que designou 
o dia 04 de novembro próximo para o interrogatório. Argumentam, outrossim, que a peça 
inicial acusatória se ressente de provas conclusivas dos fatos nela historiados. 
Reconhecem os impetrantes ser atípica a conduta dos pacientes, não se encontrando, 
pois, prevista na Lei Penal, em que pese o fato de ser a mesma ilícita e reprovável. Por 
outro lado, socorrendo-se da melhor jurisprudência e da doutrina, intentam 
descaracterizar o crime de falsidade ideológica. 
Deferi o pedido liminar por entender que a suspensão do interrogatório não traria qualquer 
prejuízo até o final julgamento do presente habeas corpus. A autoridade coatora, apesar 
de devidamente notificada do deferimento da liminar, deixou de prestar as informações 
solicitadas, conforme certidão da Secretaria, às fls. 39v dos autos. 
A Procuradoria Regional da República, oferecendo o parecer de fls. 43/48, opinou pela 
denegação da ordem, sob o fundamento de que há justa causa para a ação penal. 
Pus em mesa para julgamento. 
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É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Cuida-se de pedido de ordem de habeas 
corpus para trancamento da ação penal instaurada contra os ora pacientes, aos quais a 
denúncia atribui a prática do crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do 
CPB, contra a Comissão Organizadora do Concurso Vestibular da Universidade Federal 
da Paraíba - UFPB. 
Como se verifica da cópia da denúncia (fls. 15/20), vinda aos autos com a inicial, os fatos 
imputados aos pacientes dão conta de que estes, no dia 13 de janeiro de 1993, ao 
prestarem as provas de física e química, no intuito de garantir suas aprovações no 
Concurso Vestibular Unificado da Universidade Federal da Paraíba, para tanto ludibriando 
os promotores do referido concurso, foram beneficiados por meio de fraude. Consistiu tal 
artifício na utilização de instrumentos eletrônicos de transmissão de informações, 
recebidas de terceiros, os igualmente denunciados Antônio Pompeu de Araújo, Antônio 
Américo Falcone de Almeida e Pelágio Nerício Pessoa Filho, as respostas às questões 
das provas. Ato contínuo, com as respostas em mãos, marcavam os pacientes os 
gabaritos das respectivas provas. 
A um exame da matéria, observo cuidar-se de conduta reprovável a que se atribui aos 
pacientes. Contudo, em que se imponha reconhecer da reprovação de tal procedimento, 
reconheço, de plano, que os fatos narrados na denúncia não configuram crime algum, por 
falta de tipicidade em nossa legislação penal. 
Na denúncia não há descrição de fato típico penalmente punível, de sorte que a ação dos 
pacientes não caracteriza ilícito penal. 
Não basta ser o fato antijurídico e culpável. Para que se verifique a perfeição do crime, 
necessário se faz, antes mesmo de verificar-se da antijuridicidade e da culpabilidade do 
fato, tenha este mesmo fato sua prévia descrição em lei. Este o mandamento do art. 5º, 
inciso XXXIV, da Constituição Federal, e repetido no art. 1º do Diploma Penal: 
"Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal". 
Destaco da jurisprudência, remansosa e pacífica, acórdãos que bem se adequam à 
fundamentação da presente decisão: 
"EMENTA: Processual Penal. Trancamento da ação. Vestibular. Utilização de aparelhos 
transmissor e receptor. Estelionato. 
I - O estelionato exige que o agente se utilize de fraude ou qualquer artifício, induzindo ou 
mantendo alguém em erro, visando a obter vantagem patrimonial ilícita em proveito 
próprio ou de terceiro. Há necessidade de vítima certa, determinada. 
II - A utilização de aparelhos transmissor e receptor com o objetivo de, em concurso 
vestibular, estabelecer contato com terceiros para obter respostas para questões 
formuladas nas provas, não constitui, mesmo em tese, crime. Pode configurar ação 
imoral. 
III - Recurso conhecido e provido para trancar a ação penal por atipicidade da conduta". 
(RHC 4593/95-PR, Rel. Min. Jesus Costa Lima, STJ, 5ª). 
"Penal e Processual Penal. Aparelho de escuta em prova de vestibular. Falta de 
tipicidade. 
- A utilização de artefato eletrônico, em exame vestibular, para estabelecer comunicação 
com terceiros, visando obter destes respostas para as questões formuladas na prova, 
constitui ilícito, mas não chega a caracterizar crime, por falta de tipicidade. 
- Habeas corpus concedido, para trancar a ação penal". 
(HC 93.02.19465-9-RJ; Rel. Juiz Clélio Erthal, 1ª Turma, TRF da 2ª Região). 
No caso, pelas razões expostas, impõe-se reconhecer inexistir justa causa para a ação 
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penal. 
Como pacífico se encontra, o trancamento de ação penal por meio do habeas corpus é 
medida extraordinária, que tem fundamento, por primeiro, na ausência de tipicidade dos 
fatos imputados na denúncia, ou quando mesmo se sobressai a impossibilidade de se 
imputar aos denunciados conduta delitiva, ou, ainda, quando manifesta a ausência de 
justa causa para a denúncia. 
Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para trancar a ação penal. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS N. 782-PE 
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Impetrante: IZA MARIA ROCHA BIONE 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VARA-PE 
Paciente: IZAQUIEL PEREIRA NETO 
 

EMENTA 
Processual Penal. Habeas corpus. Lei nº 9.099/95, art. 89. Código penal, art. 171, § 3º. 
Lei nº 8.212/91, art. 95,"j". Estelionato cometido contra a Previdência Social. Aumento da 
pena decorrente da qualidade da vítima. Mínimo, na hipótese de condenação, igual a um 
ano e quatro meses. Descabimento de suspensão do processo. 
2. O art. 92 da Lei nº 8.212/91 não pretendeu substituir as penas existentes, mas aplicar a 
de multa quando não houver penalidade expressamente cominada. Portanto, se o fato 
descrito pode ser subsumido na figura do estelionato, a que o Código Penal aplica a 
sanção ali definida, não se pode invocar tal regra, somente aplicável se a conduta não 
sofresse anterior apenação. Inocorrência da prescrição. 
3. Denegação da ordem. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 06 de novembro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de réu 
denunciado pela prática de crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, sob o 
fundamento de haver falsificado certidões de batismo e de nascimento para obtenção de 
benefício previdenciário. Pede seja decretada a extinção da punibilidade retroativa ou a 
suspensão do processo, com fundamento no art. 89 da Lei nº 9.099/95. 
Alega a impetrante que o crime de estelionato é punido com a pena mínima de um ano, 
não se devendo considerar a majoração da pena para esse fim. 
Quanto à prescrição retroativa, alega que se faz necessário dar nova definição ao fato, 
em face da superveniência da Lei nº 8212/91, que veio descrever o mesmo ilícito no art. 
95, "j", caso em que estaria o réu sujeito à pena de multa, nos termos do art. 92 da lei em 
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referência. Como a pena prescreve em dois anos, acha-se abarcada pela prescrição, 
tendo em vista que entre a data do fato, 15.08.89, e o recebimento da denúncia, em 18 de 
julho de 1996, decorreram mais de dois anos, o que demonstra a existência de 
constrangimento ilegal. 
Foram prestadas informações, em que o impetrado sustenta que o acréscimo previsto no 
§ 3º do art. 171 do Código Penal deve ser considerado para o cômputo da pena mínima. 
O parecer subscrito pela ilustrada Procuradora Regional da República, Dra. Regina Coeli 
Campos de Meneses, é pela denegação da ordem. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): O art. 89 da Lei nº 9.099/95 prevê a 
suspensão do processo nos crimes em que a pena mínima for igual ou inferior a um ano. 
Discute-se, no caso, se deve ser considerada a exasperação prevista no 3º do art. 171 do 
Código Penal. Argumenta a ilustre impetrante que o aumento não deve ser considerado 
para esse fim. 
Não tem razão, data maxima venia. O aumento da pena decorre da qualidade da vítima, 
no caso, a Previdência Social. Na hipótese de condenação, o mínimo da pena será igual a 
um ano e quatro meses.  
Descarta-se a hipótese de suspensão do processo. 
Resta examinar o outro argumento, quanto à ocorrência da prescrição. 
O réu, aqui paciente, foi denunciado pela prática do crime de estelionato, ora referido. 
Todavia, invoca-se o art. 95, "j", da Lei nº 8.212/91, que define como crime "obter, para si 
ou para outrem, em prejuízo direto ou indireto da Seguridade Social ou de suas entidades, 
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, contrafação, imitação, 
alteração ardilosa, falsificação ou qualquer outro meio fraudulento". O § 1º refere-se aos 
ilícitos descritos nas alíneas "d", "e" e "f", silenciando quanto a outras condutas, entre as 
quais a delineada na letra "j".  
Daí entender a ilustre impetrante que a pena seria a de multa, considerando ser essa a 
pena prevista quando "não haja penalidade expressamente cominada", nos termos do art. 
92 da mesma lei. 
A tese é bem construída. Todavia, deve-se considerar que a dicção do § 1º limitou-se a 
reportar-se à lei especial para a aplicação dos dispositivos ali mencionados. Não se 
preocupou o legislador em estabelecer novas sanções para fatos anteriormente 
incriminados, dedicando-se a dar-lhes uma abrangência maior. Veja-se que no caso da 
alínea "j" a própria tentativa foi introduzida no núcleo da figura delituosa -"obter ou tentar 
obter". Além disso, o simples "prejuízo alheio" da definição do art. 171 do Código Penal 
transmuda-se em "prejuízo direto ou indireto da Seguridade Social ou de suas entidades", 
muito mais abrangente. 
O art. 92 da Lei nº 8.212/91 não pretendeu substituir as penas existentes, mas aplicar a 
de multa quando não houver penalidade expressamente cominada.  
Portanto, se o fato descrito pode ser subsumido na figura do estelionato, a que o Código 
Penal aplica a sanção ali definida, não se pode invocar a regra do dispositivo ora em 
exame, somente aplicável se a conduta não sofresse anterior apenação. 
Ressalto que, por ocasião do julgamento do HC 711-PE, cheguei a referendar a tese ora 
exposta pela impetrante, embora me tenha pronunciado pela concessão da ordem por 
outro fundamento. Entretanto, melhor analisando a espécie, verifico que não é possível 
agasalhar os argumentos ora expendidos na impetração, sobretudo porque as inovações 
da Lei de Custeio não foram com o objetivo de suavizar as penas aplicadas aos delitos 
contra a Seguridade Social e suas entidades. 
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Em face do exposto, denego a ordem. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS N. 783-CE  
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Impetrantes: DRS. FRANCISCO ANTÔNIO NOGUEIRA BEZERRA E OUTROS  
Impetrado: JUIZ PRESIDENTE DA 3ª JCJ DE FORTALEZA 
Pacientes: ANA MARIA DE ARAÚJO TORRES PONTES, ARMANDO DE OLIVEIRA JÚNIOR, 
ANTÔNIO AUGUSTO DE CAMARGO NEVES E OLGA VALÉRIA BARBOSA TEIXEIRA PINHEIRO 
 

EMENTA 
Direito Processual Penal e Constitucional. Habeas corpus impetrado em favor dos 
dirigentes da Companhia de Água e Esgoto do Ceará contra ato do Juízo da 3ª JCJ de 
Fortaleza. 
1. O ato que determinou a citação do representante legal da empresa para execução de 
sentença ilíquida não observou o rito processual exigido pelo Código de Processo Civil. 
2. Configuração do constrangimento ilegal, tendo-se em vista a possibilidade de, uma vez 
reconhecida a presença da prática do crime de desobediência, serem os pacientes 
presos. 
3. Ordem concedida. 
 

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, conceder a ordem de habeas corpus, 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, 16 de dezembro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado por 
Francisco Antônio Nogueira Bezerra e outros em favor de Ana Maria de Araújo Torres 
Pontes, Armando de Oliveira Júnior, Antônio Augusto de Camargo Neves e Olga Valéria 
Barbosa Teixeira Pinheiro, respectivamente Diretora Presidente, Diretor Administrativo-
Financeiro, Diretor de Operações e Diretora de Planejamento e Expansão da CAGECE- 
Companhia de Água e Esgoto do CE, contra ato do Juízo 3ª Vara da Seção Judiciária do 
Ceará, que determinou a execução da obrigação de fazer, sob pena de incorrerem na 
prática do crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal. 
Consta dos autos que o ato da autoridade apontada como coatora está consubstanciado 
no mandado que imputa o crime de desobediência aos acusados, ora pacientes, como 
dirigentes da Companhia de Água e Esgoto do Ceará. 
Aduzem os impetrantes que não houve desobediência à ordem judicial, devendo-se o seu 
não cumprimento à iliquidez da decisão, visto que a condenação se refere ao pagamento 
de um percentual que ainda está em debate. 
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Alegam os impetrantes que ocorreu equívoco quanto à liquidação da sentença, tendo sido 
inicialmente determinado fosse feita por cálculo do contador. Entretanto, o percentual 
descrito no mandado judicial que contém a alegada ameaça indevida foi o encontrado 
pelo setor de cálculos quando do processamento da liquidação por artigos, que 
anteriormente havia sido tornada sem efeito. 
Foi dada vista dos autos à douta Procuradora Regional da República que ofereceu 
parecer (fls. 261267). 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Pretendem os impetrantes a concessão do 
presente habeas corpus, a fim de garantir a liberdade dos pacientes Ana Maria de Araújo 
Torres Pontes, Armando de Oliveira Júnior, Antônio Augusto de Camargo Neves e Olga 
Valéria Barbosa Teixeira Pinheiro, assegurando-lhes o direito de ir e vir. 
O pedido liminar foi denegado (fls. 251) e solicitadas as devidas informações à autoridade 
apontada como coatora, as quais não foram prestadas, conforme prova a certidão (fls. 
257), que assim dispõe: 
"Certifico que, em cumprimento ao despacho de fls. 251, expedi ofício nº 1457, em 
03.10.97, comunicando o inteiro teor do despacho. 
Certifico, outrossim, que o referido ofício foi juntado em 08.10.97 e que, até a presente 
data, não houve qualquer manifestação do juízo de origem". 
A decisão ora atacada como de ilegalidade foi proferida nos seguintes termos: 
"O índice a ser aplicado aos salários dos exeqüentes-substituídos informado pela 
executada difere do índice emanado pelo Setor de cálculo, vez que este encontrou o 
percentual de 17,95%, enquanto que a promovida apresentou índice de 17,9482%. 
Manifestando-se nos presentes autos, o exeqüente concordou com o índice apresentado 
pela executada, razão pela qual homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, 
o índice de 17,9482%." 
A respeito da liquidação da sentença, o artigo 604 do Código Processo Civil dispõe o 
seguinte: 
"Art. 604. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo 
aritmético, o credor procederá à sua execução na forma do art. 625 e seguintes, 
instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo". 
Sobre o assunto em questão, a Resolução 65, de 09.09.94, do Conselho da Justiça 
Federal, assim dispõe: 
"O contador do Juízo das Seções de São Paulo e Mato Grosso do Sul devolverão (sic), 
imediatamente, às suas respectivas Varas, os autos que se encontrem em seu poder para 
simples feitura de cálculo aritmético. O juiz, responsável pela condução do feito, intimará 
os exeqüentes a juntar, no prazo que assinalar, memória discriminada e atualizada do 
cálculo, na forma do art. 604 do CPC, com a redação da Lei nº 8.898/94. Somente 
deverão ser remetidos ao contador os autos em que o juiz, levando em conta os 
argumentos levantados pelas partes, entender imprescindível a atuação do aludido 
auxiliar do Juízo" (Bol. AASP 1.877/3).  
A verdade é que não houve a determinação para que o credor apresentasse a memória 
discriminada e atualizada do cálculo, conforme determina o art. 604 do CPC. 
O ato que determinou a citação do representante legal da empresa para execução de 
sentença ilíquida não observou o rito processual exigido pelo CPC, configurando, assim, 
uma ilegalidade. 
É de se aduzir, in casu, que o ato da autoridade apontada como coatora, consubstanciado 
no mandado que imputa o crime de desobediência aos ora pacientes, configura um ato de 
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ilegalidade pelo constrangimento à liberdade de locomoção dos acusados.  
Ante estas considerações, concedo a ordem de habeas corpus para evitar que os 
pacientes sejam presos por determinação da autoridade apontada como coatora. Expeça-
se o competente salvo-conduto dos referidos pacientes. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO N. 61.296-AL 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Parte Autora: RAFAEL DE MATOS SILVA 
Parte Ré: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS-UFAL 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA-AL 
Advogados: DRS. ANTÔNIO GAMELEIRA CAVALCANTE (PARTE A) E IALDO BEZERRA 
PEREIRA E OUTROS (PARTE R) 
 

EMENTA 
Constitucional e Administrativo. Servidor aposentado. Redução dos proventos. Supressão 
da vantagem "final de carreira" devidamente incorporada. Inacumulatividade da vantagem 
do artigo 192 e do artigo 62 da Lei nº 8.112, de 1990. Decisão do TCU. Medida Provisória 
nº 1.522, de 1997. Revogação do artigo 192 da Lei nº 8.112/90. Ato unilateral da 
Administração. Afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 
Irretroatividade da lei. 
1. Ação de segurança ajuizada contra atos praticados pelo Diretor do Departamento de 
Recursos Humanos da UFAL e do Magnífico Reitor da UFAL, que procederam à revisão 
das vantagens pessoais integrantes da remuneração do impetrante, resultando na 
supressão da vantagem denominada "final de carreira", em atendimento a determinação 
emanada do Ministério da Administração e Reforma do Estado — MARE e do Tribunal de 
Contas da União — TCU. 
2. O fato de não ter sido instaurado o regular procedimento administrativo com a 
observância do devido processo legal, já seria suficiente para a suspensão do ato 
aguilhoado, posto que o artigo 5º, LV, da Constituição Federal, assegura o direito à ampla 
defesa em processo judicial ou administrativo. 
3. Qualquer que seja o ato administrativo que importe em supressão ou alteração de 
vantagem exige, sempre, a observância estrita do devido processo legal e do 
contraditório, tal como constitucionalmente concebidos. 
4. Ao se pretender, com base em legislação nova, aplicar retroativamente a Lei reduzindo 
os proventos do impetrante, após cinco anos da vigência do ato da aposentação, malferiu-
se o princípio da irredutibilidade dos proventos da aposentadoria, transgredindo-se, por 
igual, o princípio da irretroatividade da lei. 
5. Caso em que o impetrante teve os proventos corretamente calculados, na forma da 
legislação vigente ao instante do deferimento da inativação. Maltrata o princípio 
constitucional do direito adquirido o fato de lei posterior, editada para os fins de 
reorganizar o quadro de pessoal ativo, implicar na supressão de vantagens 
definitivamente incorporadas. 
6. Remessa oficial improvida. Sentença confirmada. 
 

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, 13 de novembro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de remessa ex officio nos autos da 
ação de segurança ajuizada por Rafael de Matos Silva contra atos praticados pelo Diretor 
do Departamento de Recursos Humanos da UFAL e pelo Magnífico Reitor da mesma 
Universidade, que procederam à revisão das vantagens pessoais integrantes da 
remuneração do impetrante, resultando na redução dos estipêndios, em atendimento a 
determinação emanada do Ministério da Administração e Reforma do Estado - MARE. 
Sustenta o impetrante que fora aposentado em julho de 1995, incorporando os "quintos" 
previstos na Lei nº 6.732, de 1979, bem como a vantagem do final de carreira 
estabelecida no artigo 192, I, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da 
União. 
Argumenta que, decorridos cinco (05) anos do ato de aposentação, o Governo Federal, 
com base em legislação recente a ser aplicada retroativamente (Medida Provisória nº 
1.522-6), determinou a redução dos proventos do impetrante, por reputar inacumuláveis 
as vantagens adrede mencionadas, iniciativa inadmissível, por serem irredutíveis os 
proventos da aposentadoria. 
Afirma-se, por derradeiro, ser ilegal e abusivo o ato a ser praticado pela autoridade 
impetrada em ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à irredutibilidade de 
vencimentos. Pediu-se, face ao perigo da demora, a concessão de liminar para que as 
autoridades impetradas se abstivessem de promover qualquer redução em seus 
proventos até o julgamento final do mandamus. Com a inicial (de fls. 02 a 10), vieram os 
documentos de fls. 09 a 21. Liminar deferida (fls. 23 usque 25). 
As "informações" das autoridades impetradas repousam às fls. 29/32; nelas aduz-se, 
basicamente, que o ato ora farpeado se lastreia em orientação promanada do Tribunal de 
Contas da União-TCU, acatada pelo Ministério da Administração Federal -MARE. 
Diz-se, também, que o artigo 192 da Lei nº 8.112, de 1990, foi totalmente revogado pela 
Medida Provisória nº 1.522-6, de 04-04-97. Manifestam-se, ainda, acerca da 
impossibilidade de acumulação da vantagem prevista no artigo 192 da Lei nº 8.112, de 
1990, com outra vantagem. 
O Parquet opinou pela concessão da segurança (fls. 35 a 37) e os pedidos foram julgados 
procedentes: enfatizou-se no provimento judicial que a postura da Administração em 
suprimir abruptamente vantagem que integrara o ato de aposentadoria do impetrante, não 
encontra arrimo constitucional, posto que procedida em absoluto desprezo à exigência do 
devido processo legal e das garantias a ele inerentes, além de agredir "o princípio 
constitucional do direito adquirido que lei posterior, manifestamente editada para 
reorganizar o quadro de pessoal ativo, venha-lhes a retirar vantagens definitivamente 
incorporadas". (Fls. 39/43). 
Às fls. 48/49, o impetrante participou ao Juiz a quo que, apesar de concedida a liminar 
(fls. 23/25), somente em junho a Universidade reimplantou o pagamento de 20% (vinte 
por cento) alusivo aos meses de abril e maio de 1997 - a partir de junho de 1997, teriam 
sido retiradas do contracheque as vantagens denominadas "quintos", vantagens essas 
que passaram a figurar em um contracheque complementar, sem que fosse pago nenhum 
valor. 
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Solicitou-se ao Magnífico Reitor da UFAL informações acerca do descumprimento da 
ordem judicial contida na liminar e mantida pela sentença concessiva da segurança. 
Malgrado a ausência de recurso voluntário, vieram-me os autos à conta da remessa 
oficial. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Ao meu sentir, a douta decisão não 
merece reparos; decidiu o perilustre Julgador monocrático em consonância com os 
princípios que regulam o ordenamento jurídico. 
Colhe-se do processado que o impetrante, quando de sua aposentadoria, já possuía, 
incorporada a seus vencimentos, a gratificação prevista no artigo 2º da Lei 6.732, de 1979 
("quintos"), rubrica que figura em seus contracheques como "parcela incorporada Lei nº 
6.732/79", disciplinada pelo artigo 62 da Lei nº 8.112, de 1990 (Regime Jurídico Único); 
depreende-se, ainda, que o impetrante passara a perceber, cumulativamente, a 
"vantagem de final de carreira", prevista, inicialmente, no artigo 184, I e II, da Lei nº 1.711 
(antigo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis), e correspondente à prevista no artigo 
192, I, da Lei nº 8.112, de 1990). 
Ocorre que, por determinação do Ministério da Administração e Reforma do Estado — 
MARE, os valores referentes à "vantagem de final de carreira" foram reduzidos dos 
proventos do impetrante. No dizer dos impetrados, tal supressão seria conseqüência da 
orientação do Tribunal de Contas da União — TCU, segundo o qual, o pagamento dos 
"quintos" e da vantagem do artigo 192 da Lei nº 8.121/90 (pagos desde a aposentação do 
impetrante), não poderia mais ocorrer cumulativamente, por ter sido o artigo 192 da 
referida Lei expressamente revogado pela Medida Provisória nº 1.522-6, de 1997. 
Importa saber, initio litis, se o ato farpeado poderia subsistir face à ausência de 
instauração de procedimento administrativo. 
Penso que não, rogando a costumeira vênia aos entendimentos dissonantes, posto que o 
simples fato de não ter sido instaurado o procedimento administrativo, com a homenagem 
de estilo ao devido processo legal, já seria suficiente para justificar a suspensão do ato 
aguilhoado. 
E é por isso que me animo a manter a r. decisão a quo, haja vista restar caracterizada a 
violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. A 
Universidade impetrada não comprovou, efetivamente (ao menos disso não há prova nos 
autos), haver instaurado o devido procedimento administrativo, o qual seria indispensável 
para a suspensão dos valores estirpados abruptamente dos proventos do impetrante. 
Observe-se, outrossim, que a impetrada se embasou em ato administrativo unilateral - 
determinação emanada do Ministério da Administração e Reforma do Estado — MARE -, 
sem que fosse assegurado ao impetrante exercitar o seu direito de defesa. 
Com isso afrontou-se, é estreme de dúvidas, o disposto no artigo 5º, LIV, da CF/88, que 
enuncia: "ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo 
legal". 
O que de fato ocorreu foi que a UFAL, simplesmente, suprimiu dos proventos do 
impetrante a vantagem incorporada quando este (refiro-me ao impetrante) passou para a 
inatividade, sem a precedente (e indispensável) instauração de procedimento 
administrativo, indispensável a que a iniciativa pudesse ser regular e validamente 
concretizada. 
É cediço que qualquer que seja o ato administrativo, que importe em supressão ou 
alteração de vantagem, reclama, sempre, a observância estrita do devido processo legal e 
do contraditório, tal como constitucionalmente concebidos (a afirmativa é válida, inclusive, 
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em relação aos casos em que a vantagem, por faz ou por nefas, esteja mesmo a ser 
indevidamente paga). 
Matéria em tudo a esta assemelhada, por sinal, já havia merecido, faço registrar, a 
apreciação desta colenda Terceira (cf. EDAC nº 98.229-CE - disponho da íntegra do 
julgado). 
Do voto da lavra do eminente Juiz Ridalvo Costa, destaco os seguintes excertos: 
"...Aliás, a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos só pode ser 
contrariada mediante demonstração da irregularidade e motivação do ato revisor, tudo 
através do devido processo legal, em que se assegure ao interessado o direito de 
acompanhar todo o procedimento e apresentar argumentos contrários à tese revisora, 
inclusive a produção de prova, se necessário. 
A jurisprudência deste Tribunal já se solidificou nesse sentido, seja na hipótese de 
cancelamento do benefício, seja na de alteração da forma de cálculo de alguma vantagem 
que o integra: 
'Constitucional. Administrativo. Previdenciário. Alteração de benefício. Devido processo 
legal. 
- O cancelamento e a redução de benefícios previdenciários encontram necessária 
intermediação de tramitação em que se ofereça aos prejudicados ampla defesa e 
contraditório, de sorte a realizar o comando estabelecido no art. 5º, LIV e LV, da 
Constituição Federal. 
(...)' 
(AC nº 50.675-PE, 1ª Turma, Rel. Juiz Castro Meira, julg. em 29.08.96). 
'Administrativo. Constitucional. Cancelamento de benefício. Inobservância dos princípios 
constitucionais do contraditório e ampla defesa. 
- O art. 5º, LV, da Constituição Federal vigente, consagra o direito à ampla defesa em 
processo judicial ou administrativo. 
- Para a obtenção de uma justa e legal atuação administrativa, especialmente quando 
envolver direito já reconhecido da parte, deverão estar presentes os princípios 
constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal'. 
(AC nº 92.905-PE, 2ª Turma, Rel. Juiz Araken Mariz, julg. em 03.09.96). 
Finalmente, convém esclarecer que o reconhecimento do direito ao devido processo legal 
não assegura a manutenção do benefício de forma irregular, caso isso seja apurado, mas 
tão-somente a garantia de defesa e do contraditório da parte envolvida, princípios cuja 
não-observância invalida por inteiro o ato administrativo...." (transcrição servil). 
É certo, não tenho dúvidas, que a Administração não tem o encargo de pagar proventos 
cujos valores sejam indevidos ou excessivos. Todavia, cabe-lhe promover a revisão 
destes valores - acaso pagos a maior à conta de legislação vigente à época -, através de 
procedimento administrativo, assegurando aos interessados o direito a ampla defesa, 
ainda que tudo decorra de recomendação e/ou determinação oriunda do Tribunal de 
Contas da União - TCU, em feitio a que se não deixe de render a homenagem 
indispensável ao disposto no artigo 5º, LV, da Lex Mater. 
É de bom alvitre destacar que os proventos do impetrante são "bens de vida", dos quais 
necessita para a indispensável subsistência, não se podendo deles privar aquele, sem a 
instauração do devido processo legal (reinsisto na necessidade da observância estreita ao 
teor do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal). 
Por sinal, cumpre destacar, o ato de aposentadoria do impetrante, segundo desponta dos 
autos, foi editado em sintonia com a legislação vigente ao tempo dos fatos; a esse 
propósito, é ainda do parecer Ministerial a seguinte ilação: "Tal situação assim apresenta-
se tendo em vista que os proventos foram fixados em função da legislação vigorante ao 
tempo da aposentadoria, estando já totalmente constituído, não podendo regra jurídica 
posterior apanhar fato jurídico já devidamente constituído". 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Ora, é consabido que - e aqui faço reproduzir o entendimento assentado pelo digno 
representante do Parquet — o fato do Estado (estribado em nova legislação) pretender a 
aplicação retroativa da lei (reduzindo os proventos do impetrante), passados 5 (cinco) 
anos da vigência do ato da aposentadoria, fere o princípio da irredutibilidade dos 
proventos da aposentadoria, e afronta, da mesma forma, o princípio da irretroatividade da 
lei. 
É írrita e inadmissível, portanto, qualquer pretensão de se fazer suspender as vantagens 
incorporadas aos proventos do impetrante. Não há, com certeza, o mínimo respaldo para 
o tratamento conferido pela Administração à matéria trazida a exame. 
O seguinte fragmento da decisão proferida em Primeira Instância é, no particular, 
irrespondível; confira-se: 
"........................................................ 
É verdade que a Constituição estabelece uma paridade de tratamento entre os inativos e 
os ativos, prescrevendo que as VANTAGENS inauguradas em favor dos segundos sejam 
extensivas aos primeiros. Note-se que o texto constitucional se referiu expressamente a 
"benefícios e vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade" (art. 40, 
§ 4º), tendo silenciado quando às possíveis desvantagens e reduções. Quanto a estas, a 
Constituição prescreveu justamente o oposto quando garantiu a irredutibilidade dos 
proventos. 
E não foi sem razão a disparidade de tratamento, visto que o legislador constituinte quis 
proteger os servidores inativos, sem poder político e sem o uso da pressão reivindicatória 
própria dos em atividades. Quis o legislador, pois, garantir aos servidores inativos as 
vantagens obtidas pelo ativos, e não o inverso. 
Ora, no caso dos autos, os impetrantes tiveram os seus proventos corretamente 
calculados em função de legislação vigente no momento do deferimento da inatividade. 
Assim, magoa o princípio constitucional do direito adquirido que lei posterior, 
manifestamente editada para reorganizar o quadro de pessoal ativo, venha-lhes a retirar 
vantagens definitivamente incorporadas. 
Por outro lado, divirjo do entendimento de que a vantagem de incorporação dos quintos 
tem a mesma natureza da de final de carreira. Ao contrário, tais vantagens decorrem de 
princípios absolutamente díspares. A primeira — quintos — visa preservar a situação 
econômica dos servidores que se mantêm por longos anos no exercício de função 
gratificada, estabelecendo a periódica incorporação de parte da gratificação a sua 
remuneração básica, de modo que esta integra os proventos da aposentadoria. A 
segunda consiste num estímulo à aposentadoria, posto que o servidor se inativa com a 
remuneração da classe imediatamente posterior a sua, na carreira a que pertence, ou, em 
sendo ele pertencente a classe final da carreira, com vantagens pecuniárias. 
Como se vê, as duas vantagens decorrem de motivação diversa, somente podendo ser 
obstruída a percepção cumulativa de ambas em face de expressa disposição de lei, dado 
que a proibição não decorre da natureza das coisas. 
........................................................" 
Em arremate, creio que a supressão da vantagem que compõe os proventos de 
aposentadoria do impetrante, sem o devido e regular procedimento administrativo, não 
encontra amparo no ordenamento jurídico. 
Forte nessas razões, nego provimento à remessa oficial. 

 


