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1 - INTRODUÇÃO 
Alguns fatos novos - como o efetivo funcionamento da Organização Mundial do Comércio, 
o fenômeno da globalização e a formação dos blocos comerciais, como é o caso da União 
Européia, do NAFTA, da ASEAN, ou do MERCOSUL -,  diretamente ligados ao estudo do 
comércio exterior e  aos impostos sobre ele incidentes, tornam úteis algumas digressões, 
mesmo superficiais, sobre tais temas, antes de uma análise especificamente jurídica. 
Assim entendendo, abordaremos o histórico desses impostos, seguido de uma breve 
referência sobre o GATT e a OMC, bem como sobre o MERCOSUL. 
Em seguida, examinaremos os aspectos comuns de ambos os impostos na vigente 
Constituição e os aspectos específicos de cada um. 
Concluímos com uma bibliografia que poderá ser de valia a quem pretenda aprofundar-se 
em algum dos aspectos aqui focalizados. 
 
2 - ASPECTOS GERAIS DOS IMPOSTOS E DO COMÉRCIO EXTERIOR 
2.1 - BREVE HISTÓRICO 
A doutrina costuma qualificar como  regulatórios  os impostos sobre o comércio exterior, 
considerando que têm como objetivo maior a regulação do comércio exterior do que 
proporcionar arrecadação para o Erário. São instrumentos destinados à execução da 
política comercial de modo a preservar o interesse do país nas relações comerciais com o 
exterior, ao lado de outros instrumentos como as políticas cambial e monetária. 
O Imposto de Importação é conhecido desde a Antigüidade, sendo cobrado desde a 
Grécia Antiga sobre todas as mercadorias que entravam, paravam ou saíam do porto 
Pireu. A cobrança tinha finalidade fiscal. Em Roma, durante a monarquia, foram cobrados 
impostos alfandegários. Com a queda desse regime, tais impostos foram abolidos, só 
retornando no governo de Júlio César. 
Lembra Aliomar Baleeiro que os orientais apreciavam muito esse tributo, daí se 
explicando a etimologia árabe de palavras como `alfândega', `aduana', `tarifa' e `fazenda'. 
Na Inglaterra medieval, os reis tinham o direito de exigir nas alfândegas os magna 
customa ou customa antiqua, a que depois se acresceram os parva ou nova customa. Em 
Portugal, eram cobrados dízimos sobre importação e exportação desde o fim da Idade 
Média (Uma Introdução à Ciência das Finanças, Forense, 14ª ed., pág. 284). 
Entre nós, costuma-se apontar a Carta Régia de 1808 como a primeira lei aduaneira 
instituída no Brasil, fixando a alíquota em 24% ad valorem para os produtos transportados 
por navios portugueses ou de nações amigas. Tratado celebrado com a Inglaterra deu 
privilégio aos produtos ingleses de pagarem apenas 15%, alíquota inferior à cobrada dos 
produtos portugueses, que pagavam 16%. 
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Para o reconhecimento de nossa independência por parte de Portugal, seus produtos 
passaram a pagar a alíquota de 15%. Esse benefício foi estendido aos países que 
fizessem o mesmo. Já em 1828, a alíquota passou a ser uniforme, independentemente do 
país de origem da mercadoria. 
Durante o Império, o Imposto de Importação assumiu expressivo papel na arrecadação. 
Jorge Caldeira fala sobre os efeitos da aprovação da Lei Alves Branco, que aumentou as 
chamadas "tarifas de importação" de 15% para 30% a 60%, de acordo com a mercadoria: 
a receita, que dependia muito do desempenho da Alfândega, saltou de 15,4 mil contos, 
em 1843, para 24,8 mil contos, em 1845, com um aumento de 61% (Mauá, Um 
Empresário do Império, Companhia das Letras, S. Paulo, 1995, pág. 176). 
 
2.2 -  A REGULAÇÃO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL. O SURGIMENTO DA OMC 
Costuma-se dizer que a organização da ordem econômica internacional do pós guerra 
assenta-se num tripé constituído por três instituições: o Fundo Monetário Internacional, o 
Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio. 
As duas primeiras foram constituídas na conferência de Bretton-Woods, em julho/agosto 
de 1944. Posteriormente, em 1947, na Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 
Emprego, realizada em Havana, entre novembro de 1947 e março de 1948, criou-se a 
Organização Internacional do Comércio. Todavia, não foi implementada por falta de 
ratificação da chamada Carta de Havana. 
Contudo, ainda em 1947, foi assinado em Genebra, na Suíça, um acordo internacional 
com o objetivo de reduzir as tarifas aduaneiras e eliminar outras restrições ao comércio 
internacional. Foi o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, mais conhecido pela sigla GATT 
(General Agreement on Tariffs and Trade), subscrito originalmente por 23 países, entre 
eles o Brasil, entrando em vigor em 1º de janeiro do ano seguinte. 
Esse Acordo foi ampliado em diversas conferências internacionais, conhecidas como 
rodadas, oito até hoje. A última e mais importante, a Rodada do Uruguai, foi concluída em 
15.12.93, e resultou na criação da Organização Mundial do Comércio (OMC). 
Iniciada no mês de setembro de 1986, em Punta del Este, reunindo dois mil delegados de 
72 países, tais negociações só foram concluídas em abril de 1994, na cidade de 
Marrakesh, em Marrocos, quando já participavam 117 países. A extrema dificuldade nas 
discussões foram sintetizadas pelo Embaixador Luiz Felipe Lampréia numa frase lapidar: 
"A Rodada Uruguai só tem um precedente histórico: a bíblica Torre de Babel. Felizmente, 
a solução final resultou melhor desta vez". (Prefácio à obra A OMC e os Tratados da 
Rodada Uruguai, de Durval de Noronha Goyos, Observador Legal Editora, S. Paulo, 1995, 
pág. 1). 
 
2.3 -  OBJETIVOS DO GATT E DA OMC 
Os países signatários do GATT assumiram o compromisso de reduzir as tarifas 
aduaneiras, além de outras obrigações, tais como: aplicar a cláusula de nação mais 
favorecida, ou seja, estender a todos os demais signatários as concessões dadas a um 
país; obrigar-se a negociar a redução de tarifas sempre que solicitado por outro país; 
liberdade de transporte de mercadorias; simplificação da burocracia; dar o mesmo 
tratamento a bens nacionais e estrangeiros, quanto à tributação. Todavia, como já dito, 
não foi constituída uma entidade encarregada de administrar e facilitar a 
operacionalização do acordo. 
A OMC foi organizada para a realização desses objetivos. Compreende a anterior 
estrutura do GATT, com as modificações e ampliações das rodadas até 1994, incluindo 
em seu âmbito matérias que dele haviam sido excluídas. 
O exame das matérias que constituem os Anexos do Acordo Constitutivo da OMC dá uma 
idéia da extensão dos temas por ela abrangidos: 
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Anexo 1A: Acordos Multilaterais de Comércio de Bens: 
1. Acordo Geral de Tarifas e Comércio de 1994 (GATT 1994) 
2. Acordo sobre  Agricultura 
3. Acordo sobre Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias 
4. Acordo sobre Têxteis e Vestuário 
5. Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio 
6. Acordo sobre Medidas de Investimento Relacionadas com o Comércio 
7. Acordo sobre a Implementação do Art. VI do GATT 1994 (Medidas  Anti-Dumping) 
8. Acordo sobre a Implementação do Art. VII do GATT 1994 (Valoração Aduaneira) 
9. Acordo sobre Inspeções de Pré-Embarque 
10.Acordo sobre Regras de Origem 
11.Acordo sobre Procedimentos para Licenciamento de Importações 
12. Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias 
13. Acordo sobre Salvaguardas 
Anexo 1B: Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (GATS) 
Anexo 1C: Acordo sobre Aspectos Comerciais dos Direitos de Propriedade Intelectual 
(TRIPs) 
Anexo 2: Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos sobre Soluções de 
Controvérsias 
Anexo 3: Mecanismo de Exame de Políticas Comerciais (TPRM) 
Anexo 4: Acordos de Comércio Plurilaterais (de adesão voluntária): 
1. Acordo sobre Comércio de Aeronaves Civis 
2. Acordo sobre Compras Governamentais 
3. Acordo Internacional sobre Produtos Lácteos 
4. Acordo Internacional sobre Carne Bovina 
A OMC, com menos de dois anos de funcionamento, já demonstrou que foi uma semente 
lançada em solo fértil. Na imprensa diária são comuns as notícias de sua atuação. Um 
exemplo: no dia 4 deste mês, as agências internacionais noticiam que os EUA pediram-
lhe a criação de uma comissão de arbitragem para resolver o conflito comercial entre a 
empresa norte-americana Eastman Kodak e a japonesa Fuji. O Japão é acusado de 
impedir a Kodak de faturar 5,6 bilhões de dólares anualmente, num mercado que é 70% 
controlado pela Fuji. 
No momento, o Brasil está empenhado em evitar a sobretaxa do aço, um dos principais 
produtos de sua pauta de exportações. O Brasil argumenta que a privatização da COSIPA 
e da USIMINAS zerou os subsídios  dados às estatais, sendo incorporados aos preços 
pagos em leilões públicos. Segundo uma colunista econômica, nosso país perde por ano 
5 bilhões de dólares em receitas cambiais por causa de barreiras comerciais impostas 
pelos Estados Unidos e União Européia (Lívia Ferrari, Gazeta Mercantil, 30.09.96, pág. A-
7). 
 
2.4 - O MERCOSUL E A TEC 
Não obstante os esforços de liberalização do comércio mundial, os mercados dos países 
têm caminhado para uma integração regional. O exemplo mais notável é o da União 
Européia, resultado de antiga aspiração do Velho Mundo. Na Ásia, organizou-se a 
ASEAN; na América do Norte, o NAFTA. Acha-se também em formação a ALCA (Área de 
Livre Comércio das Américas), cujo compromisso foi firmado em dezembro de 1994, em 
Miami. A última reunião foi realizada em março deste ano, em Cartagena, na Colômbia. A 
próxima está prevista para maio de 1997, em Belo Horizonte. 
Seguindo a tendência mundial, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, em 26.03.91, 
celebraram o Tratado para Constituição de um Mercado Comum, mais conhecido como 
Tratado de Assunção, que implantou o MERCOSUL, a partir de 1º de janeiro de 1995. 
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Através desse Tratado, os Estados-Partes se comprometeram a constituir um Mercado 
Comum, que deveria estar estabelecido até 31.12.94 (como realmente ocorreu), 
denominado Mercado Comum do Sul (MERCOSUL).  
Nos termos do art. 1º do Tratado, este Mercado Comum implica: 
a) a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países, através da 
eliminação dos direitos alfandegários e restrições não tarifárias à circulação de 
mercadorias; 
b) a adoção de uma tarifa externa e de uma política comercial comuns em relação a 
terceiros Estados ou agrupamentos de Estados; 
c) a coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os Estados-Partes, 
inclusive de comércio exterior e alfandegária; 
d) a harmonização das legislações para lograr o fortalecimento do processo de 
integração. 
No dia 1º deste mês, entrou em vigor o acordo de associação do Chile ao MERCOSUL, 
que estabeleceu uma zona de livre comércio em um prazo máximo de dez anos (zona de 
livre comércio implica a ausência de limitações tarifárias e não tarifárias à circulação de 
mercadorias entre os países-membros). A não incorporação  do Chile como membro 
pleno deveu-se ao fato de que suas alíquotas aduaneiras são mais baixas e uniformes do 
que as dos integrantes do acordo que gravam as mercadorias com impostos de 0% a 
20%, com exceções transitórias que permitem níveis superiores a 20%. No Chile, o teto é 
de 11%. Está previsto que os produtos incluídos numa "lista de desgravação geral", que 
representa mais de 60% do intercâmbio entre os cinco países, diminuirão 48% em 1º de 
janeiro de 1997, chegando a zero em janeiro de 2.004. 
A tarifa externa comum é considerada um dos principais instrumentos para a constituição 
do mercado comum. Através dela, todo o território do bloco econômico passa a constituir 
um único território aduaneiro. Desse modo, os produtos de terceiros países ou 
agrupamentos de países terão o mesmo tratamento aduaneiro ao ingressarem no 
MERCOSUL, seja através da Argentina, do Paraguai, do Uruguai ou do Brasil. 
Daí por que se torna urgente o barateamento dos custos portuários. Recentemente, foi 
editada  a Lei nº 9.309, de 02.10.96, que extinguiu o Adicional de Tarifa Portuária. 
Observo que o ATP fora declarado inconstitucional pelo Tribunal Regional Federal da 3ª 
Região e considerado revogado pela 1ª Turma do Tribunal Regional da 5ª Região. 
 
3 - MOLDURA CONSTITUCIONAL DOS IMPOSTOS SOBRE COMÉRCIO EXTERIOR 
Os impostos sobre o comércio exterior estão previstos no art. 153, I e II, da Constituição 
Federal, nos seguintes termos: 
"Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 
I - importação de produtos estrangeiros; 
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados". 
Antes da Emenda Constitucional nº 18/65, o imposto de exportação era da competência 
dos Estados, como vinha acontecendo desde a Constituição de 1891. A Reforma 
Tributária resgatou a racionalidade do tributo, trazendo-o para a competência da União 
como importante instrumento do comércio exterior. 
A Constituição incluiu ambos os impostos entre as exceções aos princípios da legalidade 
e da anterioridade, nos termos do § 1º do art. 153, supra-invocado, e do § 1º do art. 150, 
assim dispondo: 
"§ 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". 
"§ 1º A vedação do inciso III, b, não se aplica aos impostos previstos nos arts. 153, I, II, IV 
e V, e 154, II".  
Fica, assim, o Poder Executivo dotado de instrumento ágil para regular o comércio 
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exterior do país, podendo alterar as alíquotas dos impostos de modo a melhor atender o 
interesse nacional, evitando o desabastecimento interno, promovendo medidas anti-
dumping ou buscando o equilíbrio da balança cambial ou comercial. Impende, porém, que 
sejam atendidas as condições e os limites fixados em lei. 
Esse poder já estava inscrito no texto revogado. Entretanto, não é mais possível a 
alteração da base de cálculo desses impostos, como estava previsto no art. 21, I, da 
Constituição de 1967/69, mas apenas das suas alíquotas.  
Para evitar que interesses regionais venham a repercutir na política de comércio exterior 
fixada pelo Poder Central, ficou vedada a incidência do ICMS sobre operações que 
destinem ao exterior produtos industrializados, excluídos os semi-elaborados definidos em 
lei complementar (art. 155, § 2º, inciso X, letra a). 
 
4 - ASPECTOS ESPECÍFICOS  
 
4.1- O IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO 
Trata-se de um imposto que sempre esteve na competência da União. É indireto, 
proporcional e seletivo em função do objeto da tributação. Com efeito: o imposto se 
agrega ao preço do bem importado, do qual não é destacado; é proporcional às 
quantidades importadas ou ao seu valor, conforme o tipo de alíquota; em geral, a carga 
tributária é maior sobre bens supérfluos ou suntuários. 
 
4.1.1- FATO GERADOR 
O Código Tributário Nacional assim define o fato gerador ou a hipótese de incidência do 
Imposto de Importação: 
"O imposto, de competência da União, sobre a importação de produtos estrangeiros tem 
como fato gerador a entrada destes no território nacional" (art. 19). 
O Decreto-Lei nº 37, de 18.11.66, que é posterior ao CTN, repete tal disposição. Todavia, 
determina que, no caso de mercadoria despachada para consumo, considera-se ocorrido 
o fato gerador na data do registro da declaração para fins de desembaraço aduaneiro 
(arts. 23 e 44). Excetua-se a mercadoria desaparecida (art. 1º, parágrafo único). 
A doutrina vinha entendendo haver insuperável antinomia entre os arts. 1º e 23 do 
Decreto-Lei nº 37/66 e pela sua incompatibilidade com o art. 19 do Código Tributário 
Nacional (CF. Hamilton Dias de Souza, Estrutura do Imposto de Importação no CTN, 
Resenha Tributária, 1980, págs. 27/28). O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a 
validade de tais  normas e a sua compatibilidade, ressaltando que, tal como o CTN, foi o 
Decreto-Lei nº 37/66 recepcionado pela Constituição de 1967 como lei complementar. 
Entre outras manifestações, trago a seguinte ementa de julgado em que foi relator o 
eminente Ministro Moreira Alves: 
"Fato gerador do imposto de importação em se tratando de mercadoria para consumo ou 
entrepostada. 
- Não é desarrazoada a interpretação de que, em tais hipóteses, aplica-se o art. 23 do 
Decreto-Lei 37/66, não se podendo afastá-lo sob o fundamento de ser o CTN lei 
complementar, uma vez que ambos - o CTN e o Decreto-Lei 37/66, que lhe é posterior - 
entraram em vigor anteriormente à Constituição de 1967, sendo, portanto, leis ordinárias 
que, no tocante às normas gerais de direito tributário (o que sucede com as que definem 
fato gerador), passaram a considerar-se como leis complementares, a partir da vigência 
daquela Constituição". 
(RTJ 93/1.269). 
Nesse sentido, vale lembrar a lição do eminente Ministro Celso de Melo, após invocar 
precedentes da Suprema Corte,  inclusive o suso transcrito: 
"Vê-se, portanto, em função da norma que descreve o momento de ocorrência do fato 
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gerador concernente à importação de bem despachado para consumo (DL 37/66, arts. 23 
e 44) que a alíquota incidente sobre as importações de mercadorias entradas em território 
nacional é definida pela norma vigente no momento em que se efetivou o registro da 
declaração apresentada pelo importador à repartição alfandegária competente, sendo 
irrelevante, para esse específico efeito, a data da celebração, no Brasil ou no exterior, do 
contrato de compra e venda relativo ao produto importado, ou, então, o instante em que 
embarcadas as mercadorias adquiridas no estrangeiro, ou, ainda, o momento do ingresso 
físico desses bens em território nacional".  
(ADIN 1.193-2 - DF, DJU de 16.06.95, pág. 18310). 
O fato gerador do imposto de importação exige a presença dos seguintes requisitos: 
a) a entrada física no território nacional; 
b) de mercadoria de procedência estrangeira; 
c) para fins de consumo; 
d) a qualquer título jurídico. 
Os limites do território nacional são os definidos e reconhecidos em  tratados e 
convenções internacionais. 
A entrada no território nacional pode ser real ou presumida. Neste último caso, estão as 
mercadorias que constam no manifesto de carga  e cuja falta venha a ser apurada no 
momento da conferência ou o trânsito irregular de veículo estrangeiro. O imposto recairá 
sobre tais mercadorias.  
A mercadoria deve ser de procedência estrangeira. Todavia, inclui-se  no conceito de 
mercadoria estrangeira a desnacionalizada  (i. é, a nacional ou nacionalizada exportada a 
título definitivo) e a nacional ou nacionalizada, se for reimportada fora do regime de 
exportação temporária (para feiras ou exposições, p. ex.) ou que, sofrendo 
beneficiamento ou transformação no exterior, resultar em espécie diversa da prevista no 
processo de exportação temporária. 
Criticava-se a redação do art. 93 do DL 37/66, que considerava estrangeira, para efeito de 
incidência do imposto, a mercadoria nacional ou nacionalizada reimportada. Todavia, a 
disposição foi revogada pelo Decreto-Lei nº 2.472, de 01.09.88. 
A mera  entrada física não é suficiente para a ocorrência do fato gerador. Desse modo, 
são excluídas as mercadorias que se acham em trânsito nos portos e aeroportos. 
Também não há incidência do imposto no caso de mercadorias chegadas ao país por erro 
manifesto e que são redestinadas para o exterior. Por exemplo, o produto destinava-se a 
El Salvador e, por equívoco, foi remetido à capital baiana. Do mesmo modo ocorre, 
quando se trata de mercadorias estrangeiras que têm como objeto a reposição de outra 
anteriormente importada e que se revelou defeituosa ou imprópria para o uso previsto, 
observando-se as normas administrativas específicas. 
O Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Dec. 91.030, de 05.03.85, considera que não 
constitui fato gerador do imposto a entrada no território aduaneiro (art. 88): 
I - de mercadoria à qual tenha sido aplicado o regime de exportação temporária; 
II - de mercadorias que retornem ao País nas seguintes condições: 
a) enviadas em consignação e não vendidas nos prazos autorizados; 
b) por defeito técnico que exija sua devolução para reparo ou substituição; 
c) por motivo de modificações na sistemática de importação por parte do país importador; 
d) por motivo de guerra ou calamidade pública; 
e) por quaisquer outros fatores alheios à vontade do exportador. 
III - do pescado capturado fora das águas territoriais do País, por empresa localizada no 
seu território, desde que satisfeitas as exigências que regulam a atividade pesqueira. 
4.1.2 - ALÍQUOTAS 
No imposto de importação, existem dois tipos de alíquotas: específicas e ad valorem. 
Dizem-se específicas as que são aplicadas em função do peso, da quantidade, da sua 
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medida, etc. Por exemplo, tantos reais por tonelada ou por contêiner. Ad valorem, quando 
se toma em consideração o valor da mercadoria, normalmente registrado na fatura 
comercial que a acompanha. 
Com a instituição do MERCOSUL, as alíquotas de importação do País foram ajustadas 
com os demais membros do Tratado de Assunção, para aplicação da chamada Tarifa 
Externa Comum. A última alteração está prevista para os próximos dias.    Na última 
semana do mês de setembro, a Comissão de Comércio do MERCOSUL aprovou uma 
lista de 33 produtos da Tarifa Externa Comum que deverão ter suas alíquotas reduzidas. 
Essa proposta deverá ser submetida ao Grupo Mercado Comum (GMC) que  estará se 
reunindo em Brasília nos dias 8 a 10 de outubro. Segundo o noticiário da imprensa, a 
medida visa a adequar as alíquotas desses produtos aos limites máximos fixados pela 
Organização Mundial do Comércio (OMC). 
Como se vê, a decisão do País quanto à fixação de alíquotas do imposto de importação 
tem crescente condicionamento a fatores externos, seja pelo órgão regional que integra, 
seja pela OMC, cada vez mais atuante. 
4.1.3 - BASE DE CÁLCULO 
Assim dispõe o Código Tributário Nacional:  
"Art. 20. A base de cálculo do imposto é: 
I - quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária; 
II - quando a alíquota seja ad valorem, o preço normal que o produto, ou seu similar, 
alcançaria, ao tempo da importação, em uma venda em condições de livre concorrência, 
para entrega no porto ou lugar de entrada do produto no País;  
III - quando se trate de produto apreendido ou abandonado, levado a leilão, o preço da 
arrematação". 
Quando a base de cálculo toma como referência a alíquota específica, corresponderá à 
unidade de medida utilizada pela lei tributária. Não haverá maior dificuldade. O mesmo se 
verifica com as mercadorias adquiridas em leilão, em que a base de cálculo é o preço de 
arrematação. 
Os atritos surgem quando se trata de alíquota ad valorem. Muitas vezes, alega-se a 
existência de subfaturamento, ou superfaturamento, sempre de conseqüências nefastas 
para o País. Por outro lado, há os abusos praticados pelas autoridades aduaneiras. 
Em princípio, deve prevalecer o valor fixado na fatura. 
Como já vimos, durante as Rodadas do Uruguai foi celebrado o Acordo sobre 
implementação do artigo VII do GATT.  
Segundo ele, a base primária para valor aduaneiro é o valor da operação, ou seja, o preço 
efetivamente pago pelas mercadorias quando vendidas para exportação para o país 
importador, considerando também as comissões e corretagem, custo de contêineres e 
embalagem, além daqueles de valor agregado como serviços ou bens. 
Não sendo possível, o valor será aceito se o importador demonstrar que o custo se 
aproxima de um dos seguintes ocorridos na mesma época: 
a) o valor de uma operação de bens similares ou idêntico entre partes não relacionadas; 
ou  
b) o valor alfandegário de bens idênticos ou similares, de acordo com os critérios do art. 
5º, ou o valor computado do custo da matéria-prima, processamento, lucros, despesas 
gerais em condições equivalentes, conforme o art. 6º, ambos do Acordo. 
O Acordo expressamente exclui a pauta de valor mínimo que era fixada pela Comissão de 
Política Aduaneira (CPA), organismo que foi extinto pela Lei nº 8.085, de 23.10.90, sendo 
suas atribuições transferidas à Secretaria Nacional de Economia, do Ministério da 
Fazenda. 
A pauta de valor mínimo passou a ser questionada com a vigência da nova constituição, 
considerando-se que o Executivo não tem poder para alterar a base do cálculo de 
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importação (CF. Hugo Machado, Curso de Direito Tributário, 8ª ed.,  Malheiros, págs. 208/ 
209). 
4.1.4 - CONTRIBUINTE 
O contribuinte do imposto de importação é:  
I - o importador ou quem a lei a ele equiparar; 
II - o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados (art. 22 do CTN). 
Em geral, o importador é pessoa jurídica, comerciante, industrial ou prestadora de 
serviços. Todavia, para fins tributários, qualquer pessoa que introduza a mercadoria no 
território nacional pode ser considerada importador. 
No caso da arrematação de mercadorias resultantes de apreensão ou abandono, o 
contribuinte é o arrematante. Ressalva, porém, Aliomar Baleeiro a responsabilidade do 
importador se o preço alcançado no leilão não cobre a dívida fiscal (Direito Tributário 
Brasileiro, 10ª ed., Forense, pág. 135). 
Para Sebastião de Oliveira Lima,  a partir da vigência do Decreto-Lei nº 1.455, de 
07.04.76, inexiste a possibilidade de arrematação, tendo em vista que as mercadorias 
apreendidas ou abandonadas são declaradas perdidas em favor da União (O Fato 
Gerador do Imposto de Importação na Legislação Brasileira, Resenha Tributária, pág. 61). 
Com a devida vênia, assim não entendo. É que a pena de perdimento em favor da  
pessoa jurídica de direito público não impede que ela a leve a leilão, vindo a exigir o 
imposto do arrematante. 
4.1.5 - LANÇAMENTO 
O lançamento do imposto de importação é feito por homologação. Cabe ao contribuinte 
efetuar o pagamento, sujeito a reexame posterior pela autoridade aduaneira.  
A partir do Decreto nº 660, de 25.09.92,  as operações começaram a ser processadas 
exclusivamente pelo SISCOMEX, passando os registros informatizados nesse sistema a 
equivaler à guia de importação e à declaração de importação (art. 6º, § 1º). Esse diploma 
legal define o SISCOMEX como "um instrumento administrativo que integra as atividades 
de registro, acompanhamento e controle das operações de comércio exterior, mediante 
fluxo único, computadorizado, de informações"  (art. 2º). Através desse sistema, também 
são efetuadas a notificação de lançamento dos tributos federais incidentes sobre o 
comércio exterior e  outras exigências administrativas a serem cumpridas pelos seus 
usuários, nos termos da legislação vigente. 
4.1.6 - INSTITUTOS VINCULADOS AO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO 
Alguns institutos vinculados ao comércio exterior mereceriam melhor exame. Faremos 
breve referência sobre alguns deles. 
a) Dumping: Prática bastante condenada, consiste na introdução de mercadorias 
estrangeiras a preços muito abaixo dos praticados no mercado, de modo a eliminar a 
concorrência. 
b) Drawback: Forma de incentivo à indústria nacional, sob diversas modalidades. Em 
síntese, pode-se dizer que consiste na devolução do imposto pago ou na suspensão 
condicionada a uma posterior exportação. 
c) Zona Franca: Área em que as importações em geral se realizam sem ônus 
alfandegário. Na saída, porém, são cobrados os impostos devidos, nos termos da 
legislação específica.  
d) Loja Franca: Estabelecimento autorizado à venda de mercadorias nacionais ou 
estrangeiras mediante pagamento em cheque de viagem ou moeda conversível. É  
conhecida como free shop. 
e) Depósito Especial Alfandegado: Depósito especial de uso exclusivo do importador para 
a estocagem de partes, peças e materiais de reposição ou manutenção para veículos e 
equipamentos estrangeiros em uso no País. 
f) Depósito Afiançado: Similar ao anterior. Destina-se à guarda e preparo de embarcações 
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e aeronaves utilizadas  no transporte comercial e internacional. Pode também ser 
autorizado a empresa de transporte rodoviário estrangeira. 
g) Depósito Franco: Recinto alfandegado, instalado em porto brasileiro, destinado a 
atender ao fluxo comercial de países limítrofes com terceiros países. 
h) Franquia Temporária: Dispensa do imposto em relação a mercadorias que se destinam 
a curta permanência no País, como as dirigidas a feiras, exposição, etc. 
4.1.7 - ISENÇÕES 
A isenção tem sido o instrumento bastante utilizado para incentivo à indústria nacional, 
permitindo-lhe adquirir equipamentos para a  sua modernização. Diversos diplomas legais 
foram editados nesse sentido, inclusive nos últimos anos.  
O art. 13 do Decreto-Lei nº 37/66 usa a voz "é concedida isenção...à bagagem".  A 
bagagem em si não é mercadoria. Daí a crítica de Américo Masset Lacombe: "Não existe 
isenção à bagagem. O que existe são regras para limitar o seu conceito, uma vez que não 
há incidência sobre o que não possa ser classificado como mercadoria" (Imposto de 
Importação, RT, pág. 122). 
 
5 - IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO 
 
5.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 
O eminente tributarista Alfredo Augusto Becker, depois de analisar profundamente a 
natureza jurídica do imposto de importação, limitou-se a escrever oito linhas sobre o 
imposto de exportação, assim concluindo: 
"Aplica-se ao imposto de exportação tudo o que foi dito sobre o imposto de importação" 
(Teoria Geral do Direito Tributário, 2ª ed., Saraiva, 1972, pág. 374). 
Na verdade, como ambos são impostos sobre o comércio exterior, indiretos, proporcionais 
e seletivos, guardadas as devidas peculiaridades, podem-se aqui reafirmar os pontos já 
assentados quanto ao imposto de importação. 
 
5.2 - FATO GERADOR 
É a saída de produtos nacionais ou nacionalizados do território nacional. 
Considera-se ocorrido o fato gerador no momento da expedição da guia para exportação. 
Como bem ressalta Hugo Machado, a expedição da guia não é o fato gerador do imposto, 
mas apenas o momento em que se considera exteriorizado o fato exportação (ob. cit., 
pág. 211). 
Mercadoria nacionalizada é não apenas a que sofreu alguma transformação ou 
beneficiamento. Também o mero acondicionamento é suficiente para ter-se a mercadoria 
estrangeira como nacionalizada. 
Nos termos do art. 6º do Decreto-Lei nº 1.578, de 11.10.77, se não for efetivada a 
exportação do produto ou ocorrendo o seu retorno na forma do art. 11 do DL 491/69, a 
quantia paga a título de imposto será restituída a requerimento do interessado, com os 
documentos comprobatórios. 
Aplicam-se também aqui as observações feitas a propósito da instituição do SISCOMEX. 
 
5.3 - ALÍQUOTAS E BASE DE CÁLCULO 
Também são pertinentes aqui as observações já feitas quanto às alíquotas e à base de 
cálculo do imposto de importação. 
A Constituição Federal autoriza a alteração das alíquotas. Não da base de cálculo. 
 
5.4 - CONTRIBUINTE 
O CTN define como contribuinte do imposto o exportador ou quem a lei a ele equiparar. 
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Normalmente, exportador é um empresário especializado nesse tipo de negócio, que se 
reveste de alguma complexidade. Todavia, a definição legal não exige que se trate de 
comerciante ou industrial. Como lembra Baleeiro, pode ser o próprio produtor, uma firma 
comissária ou o próprio negociante no estrangeiro, acompanhando a mercadoria ou 
utilizando agentes, prepostos etc. (ob. cit., pág. 143). 
 
5.5 - DESTINAÇÃO DO IMPOSTO 
Destina-se o imposto à formação de reservas monetárias, na forma da lei (art. 28 do 
CTN). Sua aplicação somente poderá ocorrer através do Banco Central do Brasil, na 
forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (art. 9º do DL 1.578/72). 
No momento, a balança comercial brasileira é deficitária, de modo que seria impensável 
cogitar-se dar maior relevo ao imposto de exportação. Ao contrário, a preocupação atual é 
a desoneração dos produtos nacionais dos impostos internos, a fim de que possam ter 
maior competitividade no mercado externo. 
Assim sendo, só excepcionalmente será usado. Por exemplo: perigo de 
desabastecimento do mercado interno de produto essencial.  
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JURISPRUDÊNCIA 

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 171-PE   
Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Agravante: MARTIN JOSEF PLESCHKO 
Agravada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogados: DRS. JUAREZ VIEIRA DA CUNHA E OUTRO (AGRTE.) 
 

EMENTA 
Agravo em Execução Penal. Livramento condicional. Estrangeiro com expulsão 
decretada. Indeferimento do pedido. 
- O colendo Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela "inadmissibilidade do 
livramento condicional de estrangeiro cujo decreto de expulsão está condicionado ao 
cumprimento da pena a que foi condenado no Brasil" (HC 63593-SP, Rel. Min. Djaci 
Falcão, j. 05.02.86, DJU 28.02.86, p. 2.348). 
- Pertinente à espécie é a lição do eminente Ministro Moreira Alves, segundo a qual, "se a 
expulsão constitui ato de soberania, se é faculdade discricionária do Governo, sem que 
possa haver interferência do Judiciário, não se compreende que este, por decisão 
concessiva do livramento condicional, desnature a finalidade daquela", considerando, 
ainda, ser "a expulsão medida de extrema severidade, que não comporta paliativos ou 
detenças", constituindo questão "preliminar da relativa ao exame dos próprios requisitos 
estabelecidos no artigo 710 do Código de Processo Penal para a obtenção do livramento". 
(HC 56.311-2-SP, RTJ 90/790-799). 
- Pretender o agravante que seja concedido o livramento condicional e, ao mesmo tempo, 
seja o reeducando mantido no presídio, com indisfarçável intuito de retirá-lo do regime 
fechado, constitui pretensão não somente a um instituto anômalo, não contemplado pelo 
ordenamento jurídico vigente, mas, sobretudo, a um tratamento que desnatura o próprio 
decreto de expulsão. 
- Agravo improvido. 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento ao 
recurso, na forma do relatório, voto e das notas taquigráficas constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 19 de março de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Trata-se de pedido de livramento 
condicional, com fundamento no art. 83 do Código Penal, em favor de Martin Josef 
Pleschko, condenado a 5 (cinco) anos de reclusão pela prática do ilícito penal previsto 
nos artigos 12 e 18, I, da Lei 6.368/76 (tráfico internacional de entorpecentes). 
Argumenta o requerente que a determinação contida no § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90 (a 
pena será cumprida integralmente em regime fechado) não nega o livramento condicional, 
até porque o art. 5º da referida lei acrescentou o inciso V ao art. 83 do Código Penal 
(cumprimento de mais de dois terços da pena); invoca, ainda, entendimento doutrinário 
que considera conciliável o livramento condicional com o cumprimento do período de 
prova; sustenta, outrossim, que, se o réu não tem o visto de permanência, seja proibido 
na sentença o livre trânsito no País, mas nunca seja-lhe negado o direito ao livramento 
condicional; assevera que o fato de não poder exercer em liberdade atividade honesta e 
remunerada não significa que não preencha os requisitos do inciso III do art. 83 do Código 
Penal; por fim, argumenta que o decreto de expulsão, após o cumprimento da pena, que 
pesa sobre o réu, não impede o livramento condicional nas condições requeridas. 
O Ministério Público Federal opinou pelo indeferimento do pedido, considerando que, "ou 
se concede o livramento condicional, com as condições e na forma estabelecida pela lei, 
àquele que preenche os requisitos deste instituto, o que no vertente caso não se faz 
presente, em face de pesar contra o sentenciado um decreto de expulsão, não podendo o 
mesmo trabalhar ou circular no País; ou o reeducando continua a cumprir sua pena no 
regime que lhe foi imposto na sentença condenatória. Criar um livramento condicional não 
disciplinado pela legislação nos parece uma burla à lei que estabeleceu o regime fechado 
para os crimes hediondos e os a eles equiparados" (fls. 530). 
O ilustre Juiz Federal da 10ª Vara de Pernambuco, acatando o parecer Ministerial de fls. 
507/508, indeferiu o pedido de livramento condicional formulado pelo sentenciado (fls. 
531). 
Contra tal despacho indeferitório foi interposto o presente agravo, refutando a conclusão 
do Ministério Público Federal, em que se fundou a decisão recorrida, de que se pretende 
a concessão de regime semi-aberto, salientando que a pretensão do requerente é 
permanecer no presídio onde está sem sair do mesmo, o que é muito diferente do regime 
semi-aberto (trabalho externo e freqüência a cursos supletivos profissionalizantes). 
Manifestou-se o Parquet Federal pelo não provimento do agravo (fls. 562/564). 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): A pretensão do agravante é 
que o aprisionado em regime fechado possa, com o benefício do livramento condicional, 
transitar livremente pelo presídio, sem, contudo, dele poder sair, haja vista o decreto de 
expulsão contra o mesmo expedido. Entende, assim, que se estaria reconhecendo o 
direito subjetivo do detento que reúne os requisitos autorizadores do livramento 
condicional e, ao mesmo tempo, não se estaria ferindo o Estatuto do Estrangeiro, que 
proíbe o trânsito no País do estrangeiro nas condições em que se encontra o requerente. 
Na espécie, é incontroverso o decreto de expulsão, conforme expediente emanado da 
Divisão de Medidas Compulsórias do Departamento de Estrangeiros da Secretaria de 
Justiça (fls. 395), comunicando que, "por Decreto de 03 de outubro de 1995, publicado no 
Diário Oficial de 04 subseqüente, o Senhor Presidente da República determinou a 
expulsão do País, com base nos artigos 65 e 71 da Lei nº 6.815, de 1980, na redação 
dada pela Lei 6.964, de 1981, do estrangeiro Martin Josef Pleschko, de nacionalidade 
alemã, em razão do nominado ter sido condenado à pena de 05 anos de reclusão e ao 
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pagamento de multa, por violação aos preceitos dos artigos 12 e 18, inciso I, ambos da 
Lei nº 6.368, de 1976". 
A meu ver, laborou com acerto o douto Parquet Federal, ao manifestar-se pelo 
indeferimento da pretensão ao livramento condicional (fls. 528/530), apoiado em 
judiciosas razões que, por oportuno, permito-me transcrever, in verbis: 
"O livramento condicional, um dos institutos com que se pretende individuar a execução 
da pena, é um substitutivo penal que coloca novamente no convívio social o criminoso 
que apresenta sinais de estar em condições de reintegrar-se socialmente, embora 
submetido a certas condições que, se desatendidas, determinarão o seu encarceramento. 
Trata-se da concessão da liberdade provisória antes do termo final da pena privativa de 
liberdade. 
O artigo 83 do Código Penal dispõe sobre os requisitos subjetivos e objetivos que o 
condenado deve preencher para a obtenção do benefício. Verifica-se que não basta o 
cumprimento de parte da pena (requisito objetivo), mas, sobretudo, que o reeducando 
esteja apto ao trabalho e à volta ao convívio da sociedade. 
Verifica-se, pois, que o fim do livramento condicional é o reingresso gradativo do 
sentenciado à comunidade na qual será colocado, primeiramente de forma provisória, 
para só mais tarde, de forma definitiva. Aquele que não tem possibilidade nenhuma de 
retorno definitivo, não há por que retornar de forma provisória. Tanto é assim que os 
condenados estrangeiros, que tenham a expulsão decretada pelo Presidente da 
República, não poderão obter o livramento condicional, pois já foram considerados 
indesejáveis no território nacional. Por isso, não poderiam circular livremente. Isso sem 
contar que não poderiam, por expressa vedação legal, exercer atividade honesta e 
remunerada, o que é, nos termos do preceptivo acima citado, condição subjetiva para a 
concessão do benefício em questão. 
Sobre a vedação do livramento condicional ao estrangeiro que tenha a expulsão 
decretada, ensina-nos o mestre Julio Fabbrini Mirabete, em Execução Penal, 5ª edição, 
Atlas, p. 331: 
'Desde que, contudo, tenha sido decretada a expulsão ou esteja o interessado preso em 
conseqüência de processo administrativo, para ser expulso do País, não cabe o 
livramento. Isto porque a sentença penal brasileira não pode ser executada no estrangeiro 
e constituiria verdadeiro paradoxo que, por ser considerado nocivo ao País, tivesse, por 
essa razão, sua expulsão decretada e, por via do livramento condicional, circulasse 
livremente no território nacional. Lembre-se, ainda, que o Dec. nº 4.865/42 proíbe a 
concessão da suspensão condicional da pena aos estrangeiros que se encontrem no País 
em caráter temporário. Com maior razão não se lhe há de conceder o livramento. O 
interesse social em expulsá-lo depois de cumprida a pena, não havendo como liberá-lo 
antes para que reingresse na comunidade onde se fez indesejável. Além de tudo, o art. 97 
da Lei nº 6.815/80 impede que exerça atividade honesta e remunerada, condição 
obrigatória do livramento (art. 132, § 1º, a, da LEP)'. 
Destarte, não há como se admitir a concessão do livramento condicional ao reeducando 
em questão, eis que, conforme informação de fls. 395, já teve sua expulsão decretada 
pelo Excelentíssimo Sr. Presidente da República. 
No particular, o condenado requer a concessão do livramento condicional, para que 
permaneça no interior de estabelecimento penitenciário. Ora, o que pretende, na verdade, 
é a concessão de regime semi-aberto, pelo qual o Ministério Público Federal já se 
manifestou de forma contrária, em outra oportunidade, tendo sido decidido por este Juízo 
também de forma adversa (fls. 509). 
Portanto, entendemos que ou se concede o livramento condicional, com as condições e 
na forma estabelecida pela lei, àquele que preenche os requisitos deste instituto, o que no 
vertente caso não se faz presente, em face de pesar contra o sentenciado um decreto de 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

expulsão, não podendo o mesmo trabalhar ou circular no País; ou o reeducando continua 
a cumprir sua pena no regime que lhe foi imposto na sentença condenatória. Criar um 
livramento condicional, não disciplinado pela legislação, parece-nos uma burla à lei que 
estabeleceu o regime fechado para os crimes hediondos e os a eles equiparados". 
Esse entendimento encontra guarida em precedente jurisprudencial firmado pelo colendo 
Supremo Tribunal Federal, como se vê do seguinte aresto: 
"Expulsão. Livramento condicional. 
Inadmissibilidade do livramento condicional de estrangeiro cujo decreto de expulsão está 
condicionado ao cumprimento da pena a que foi condenado no Brasil. 
O livramento condicional situa-se como fase de execução da pena. A expulsão constitui 
direito do Estado, fundado em sua soberania. 
Inteligência do art. 6º do Código Penal e dos arts. 65, 66 e 67 do Estatuto do Estrangeiro. 
Denegação do pedido de habeas corpus" (HC 63593-SP, Rel. Min. Djaci Falcão, j. 
05.02.86, DJU 28.02.86, p. 2.348). 
No mesmo sentido do julgado acima referido, precedeu outra decisão também do 
Supremo Tribunal Federal, datada de 15.08.78, nos autos do HC 56.311-2-SP, que teve 
como Relator o eminente Ministro Moreira Alves, de cujo voto (RTJ 90/790-799), 
unanimemente acompanhado pelos seus pares, colho, por pertinente, os seguintes 
excertos: 
"... 
Tendo em vista, porém, que essa questão é preliminar da relativa ao exame dos próprios 
requisitos estabelecidos no artigo 710 do Código de Processo Penal para a obtenção do 
livramento, passo a examiná-la. 
5. A meu ver, não é admissível o livramento condicional de estrangeiro cuja expulsão do 
País foi decretada, e a execução desta está condicionada ao cumprimento das penas a 
que estiver sujeito no País, como ocorreu no caso (fls. 74). 
... 
Não é mister demorada análise dos dois institutos, para mostrar sua incompatibilidade, 
pois salta aos olhos a ineficácia do livramento condicional. Dado que ele possa ser 
concedido, de que valerá, se é certo que, cumprida a pena, a expulsão será fatalmente 
executada, nada podendo o Judiciário fazer contra esse decreto, consoante taxativamente 
dispõe o art. 8º, § 2º, do estatuto mencionado? Que utilidade tem sabermos se o réu está 
ou não readaptado a um convívio social de que não mais irá desfrutar? 
... 
É a expulsão medida de extrema severidade, que não comporta paliativos ou detenças. 
Às vezes, é obrigatoriamente imposta em lei, haja vista o art. 33 da Lei nº 1.802, de 5 de 
janeiro de 1953. 
... 
A nós nos parece que, como ensina a doutrina, se a expulsão constitui ato de soberania, 
se é faculdade discricionária do Governo, sem que possa haver interferência do 
Judiciário, não se compreende que este, por decisão concessiva do livramento 
condicional, desnature a finalidade daquela. 
... 
Por duas vezes, também nosso Tribunal foi chamado a julgar a espécie e em ambas 
cassou a decisão da 1ª Instância que concedera o benefício. Um Acórdão é o do 
processo 27.175, proferido pela 3ª  Câmara, em 23 de dezembro de 1955. Outro é de 24 
de março de 1958, da 1ª Câmara, que, citando Mayer, Carrió e Lafayette, e ressaltando 
ser a expulsão medida de polícia que exprime uma necessidade política ou uma 
conveniência da Administração, afirma textualmente: 'Diante da existência de um decreto 
de expulsão, que está somente na expectativa do cumprimento da pena aplicada ao 
recorrido, para ser executada, não pode o Poder Judiciário, ainda que sob a inspiração de 
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política penitenciária, adotar uma decisão que colida com o ato do Poder Executivo. 
Sendo este o único competente para resolver sobre a oportunidade da expulsão, não 
cabe a outro Poder decidir de forma a elidir os efeitos daquela'." 
Tais fundamentos, que acolho como minhas razões de decidir, afastam a plausibilidade 
jurídica do pretendido livramento condicional. 
Na verdade, pretende o agravante que seja concedido o livramento condicional (por 
entender presentes os seus requisitos), e, ao mesmo tempo, seja o reeducando mantido 
no presídio (reconhecendo faltar-lhe os requisitos autorizadores ao convívio social). 
Assim, com indisfarçável intuito de retirar o detento do regime fechado, o agravante deduz 
pretensão não somente a um instituto anômalo, não contemplado pelo ordenamento 
jurídico vigente, mas, sobretudo, a um tratamento que desnatura o próprio decreto de 
expulsão, que é "medida de extrema severidade, que não comporta paliativos ou 
detenças", como bem salientou o eminente Ministro Moreira Alves. Tal entendimento, que 
também perfilho, reforça a assertiva de que a existência ou não de decreto expulsório 
constitui questão preliminar à relativa ao exame dos requisitos objetivos e subjetivos do 
livramento condicional. 
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.  
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 10.876-CE 
Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Agravante: UNIÃO FEDERAL 
Agravada: MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA PEIXOTO 
Advogado: DR. OTONIEL AJALA DOURADO (AGRDA.) 
 

EMENTA 
Administrativo. Servidor público. Enfermeira. Plano de Desligamento Voluntário - PDV. MP 
1.530/96. Atividade essencial. Impossibilidade.  
1. A Medida Provisória nº 1.530/96 instituiu o Plano de Desligamento Voluntário - PDV, 
voltado para os servidores públicos, excluindo de tal programa, em seu art. 2º, aqueles 
que exercem função considerada essencial, como é o caso da ora agravada. 
2. Agravo provido.  

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade de votos, dar 
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 decisão da lavra do MM. Juiz Francisco das Chagas Fernandes, da 7ª Vara-CE, 
que, na Ação Ordinária 96.52940-0, concedeu tutela antecipada para que a autora seja 
desligada do serviço público, através do Plano de Desligamento Voluntário - PDV. 
Insurge-se a ora agravante contra tal decisão, alegando, em síntese: negativa de vigência 
à Medida Provisória 1.570/97, ausência dos requisitos legais para tal concessão e a 
impossibilidade de, em tutela antecipada, praticarem-se alienações de domínio. 
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VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Cuida a hipótese de agravo de 
instrumento contra decisão da lavra do MM. Juiz Francisco das Chagas Fernandes, da 7ª 
Vara-CE, que, na Ação Ordinária 9652940-0, concedeu tutela antecipada para que a 
autora seja desligada do serviço público, através do Plano de Desligamento Voluntário - 
PDV. Insurge-se a ora agravante contra tal decisão, alegando, em síntese: negativa de 
vigência à Medida Provisória 1.570/97, ausência dos requisitos legais para tal concessão 
e a impossibilidade de, em tutela antecipada, praticarem-se alienações de domínio. 
Sua Excelência o MM. Juiz Élio Wanderley de Siqueira Filho, ao apreciar pedido de efeito 
suspensivo, indeferiu a liminar substitutiva, em despacho onde se lê: 
"Com relação ao fumus boni juris, observo que a MP 1.530, de 20.11.96, instituiu o 
Programa de Desligamento Voluntário de Servidores Civis do Poder Executivo Federal, 
sendo que o art. 2º do referido diploma exclui de tal programa os ocupantes de diversos 
cargos, dentre os quais o de enfermeiro, categoria a que pertence a ora agravante. Note-
se que a alegação de que a recorrente encontra-se em desvio de função não pode, de 
forma alguma, fundamentar tal pleito, vez que tal irregularidade não sinaliza a 
desnecessidade de tal profissional, mas sim uma irregularidade administrativa. Por fim, 
entendo que a vedação expressa na referida MP não fere o princípio isonômico, posto 
que o intuito do programa é claro e consiste numa melhor alocação dos recursos 
humanos, de modo a propiciar uma maior modernização da Administração e equilíbrio das 
contas públicas. Todavia, a categoria profissional da ora agravante - Enfermeira, diante da 
já conhecida escassez de pessoal desta área, não se enquadra na situação vivenciada 
nas demais áreas da Administração. Tais observações as faço para, por tais razões, à 
ausência de fumus boni juris a embasar a concessão da liminar, a denego". 
Impressiona, na verdade, o argumento da agravada de que se encontra desviada de 
função e assim, embora integrando função à qual  não se aplica o PDV, de acordo com a 
MP 1.530/96, deveria a mesma ser tratada como se não enfermeira fosse. 
Logicidade existe em tal argumento que, no entanto, não prospera no momento em que, 
em se deferindo à mesma beneficiar-se do PDV, observando-se dispositivo expresso no 
art. 11 da referida MP, dar-se-ia a vaga de seu cargo, restando o mesmo extinto, o que se 
apresenta inadmissível e como obstáculo intransponível à concessão de tal benefício à 
agravante. 
Mantendo a liminar concedida, julgo procedente o presente agravo.  
É o meu voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 11.670-SE 
Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Agravante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF 
Agravado: ANTÔNIO FERNANDO DE ARAÚJO SÁ 
Advogados: DRS. LAERT NASCIMENTO ARAÚJO E OUTROS (AGRTE.) E MÁRIO LUIZ 
BRITTO ARAGÃO E OUTROS (AGRDO.) 
 

EMENTA 
Tributário. Processual Civil. Agravo de Instrumento. Exclusão do nome do agravado dos 
órgãos de proteção ao crédito. Ausência de garantia do Juízo. Impossibilidade. 
1. A liberação do nome dos órgãos de proteção ao crédito dos devedores de créditos não 
quitados, dá-se com a garantia do Juízo, não com a simples interposição da ação, de 
modo a garantir a quitação dos débitos, caso a decisão final seja pelo improvimento. 
2. Inexistindo, na hipótese, prova do depósito garantidor do Juízo, vislumbra-se o fumus 
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boni juris a fundamentar o pedido. 
3. Agravo provido. 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 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, 3 de fevereiro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: CEF - Caixa Econômica Federal agrava de 
instrumento despacho da lavra do MM. Juiz Ricardo César Mandarino Barretto, Juiz 
Federal Substituto da 1ª Vara da Seção Judiciária de Sergipe, que, na Ação Cautelar nº 
97.02078-9, deferiu pedido formulado pelo agravado de retirada da inclusão do seu nome 
do CADIN e do SERASA.  
Insurge-se a ora agravante contra tal decisão, alegando que o recorrido não tem direito ao 
pretendido, atendendo que discute judicialmente o valor das prestações mensais e a 
validade da cláusula contratual que trata do resíduo, mas não paga as prestações e nem 
as deposita em juízo; que, à exceção do Juiz da 1ª Vara, o titular e o substituto, todos os 
outros Juízes Federais da Seção Judiciária de Pernambuco têm negado o pedido de 
liminar ou concedido mediante caução e, finalmente, sustenta que a obrigação de 
inclusão dos nomes dos devedores inadimplentes no CADIN decorre de medida 
provisória. 
Formado o agravo e intimado o agravado para os fins do art. 527, III, do CPC, trouxe o 
mesmo aos autos sua contraminuta.  
Por distribuição, couberam-me estes autos. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): CEF - Caixa Econômica Federal 
agrava de instrumento despacho da lavra do MM. Juiz Ricardo C. Mandarino Barreto, Juiz 
Federal Substituto da 1ª Vara da Seção Judiciária de Sergipe, que, na Ação Cautelar nº 
97.02078-9, deferiu pedido formulado pelo agravado de retirada da inclusão do seu nome 
do CADIN e do SERASA. 
O CADIN fora instituído pelo Decreto 1.006/93. O STF, na ADIN 1.555, deferiu a 
suspensão cautelar dos artigos 4º e 7º deste Decreto, por entender que não obedecera ao 
princípio constitucional da legalidade, porquanto a matéria daqueles artigos só poderia ter 
sido disciplinada por lei formal. Atualmente, tal Cadastro é regulado pela Medida 
Provisória 1.142/95 e suas reedições, com força de lei, sendo a MP 1.142, de 27 de 
novembro de 1997, a mais recente. 
A Medida Provisória 1.142/95, bem como suas reedições, prevê que o registro no CADIN 
há mais de trinta dias não constitui fator impeditivo para a abstração dos atos previstos 
em seu art. 6º, se o devedor comprovar que, ajuizada ação com o objetivo de discutir a 
natureza da obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e suficiente ao 
Juízo, na forma da lei. 
O § 2º do art. 7º dispõe que: 
"§ 2º. O devedor poderá efetuar depósito do valor integral do débito que deu causa ao 
registro do CADIN, na forma estabelecida pelo Poder Executivo, para assegurar a 
imediata suspensão do impedimento de que trata este artigo". 
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Deste modo, a liberação dos créditos se dá com a garantia do Juízo, não com a simples 
interposição da ação, de modo a garantir a quitação dos débitos, caso a decisão final seja 
pelo improvimento. 
Verifica-se que,  in casu, a decisão singular procedeu à liberação do nome do apelado do 
CADIN, independente de depósito, razão pela qual vislumbro, na hipótese, fumus boni 
juris a fundamentar o pedido, razão pela qual há de ser modificada a decisão singular, 
que determinou a exclusão do nome do apelado do CADIN e do SERASA. 
Por tais razões, revogo a liminar anteriormente concedida e dou provimento ao agravo. 
É o meu voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 13.162-AL    
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Agravante: UNIÃO FEDERAL 
Agravada: ANA REGINA BORGES LEÃO FEITOSA 
Advogado: DR. JÂNIO CAVALCANTE GONZAGA (AGRDA.) 
 

EMENTA 
Processual Civil. Tutela antecipada. Agravo de Instrumento. Servidor público. Remoção. 
Art. 36 da Lei 8.112/90. 
Decisão agravada que assegurou a lotação funcional de candidato em local diverso 
daquele previsto no edital do concurso. 
Ausência dos pressupostos para a concessão da tutela antecipada. 
Agravo provido. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento ao agravo, nos termos do relatório e voto anexos, que 
passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 23 de abril de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: A União Federal interpôs agravo de instrumento 
contra decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da 2ª Vara-AL, que, nos autos de ação 
ordinária ajuizada por Ana Regina Borges Leão Feitosa, reexaminando o pedido, 
concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a lotação da autora na 
Delegacia da Receita Federal em Maceió-AL, no cargo de Auditor Fiscal do Tesouro 
Nacional. 
Em firme oposição aos fundamentos da decisão agravada, a União refuta a aplicação do 
art. 273 do CPC à hipótese vertente, pois não há evidência da verossimilhança do direito 
alegado nem possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, a justificar a 
antecipação dos efeitos da tutela.  
Ressalta, inicialmente, que não se pode olvidar o fato de que a lotação da agravada foi 
efetivada em obediência às regras do concurso, e, diante do resultado classificatório, 
submeteu-se ao curso de formação na área de Tributos sobre o Comércio Exterior, 
específico para o órgão originário em que deveria ter sido lotada. De outro lado, vem 
salientar que à solução do caso concreto não são invocáveis os preceitos constitucionais 
protetivos da família, matéria abstrata a depender de regulamentação legal, quando 
existem institutos que especificamente regulam a matéria. 
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Não houve contraminuta ao agravo. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): No reexame do pedido de antecipação da 
tutela, o eminente Juiz Federal Substituto da 1ª Vara-AL decidiu assegurar à agravada, 
Ana Regina Borges Leão Feitosa, a lotação e exercício do cargo de Auditor Fiscal do 
Tesouro Nacional na Delegacia da Receita Federal em Maceió-AL. 
O fundamento central da decisão agravada reside na incidência dos preceitos 
constitucionais e ordinários que visam proteger a família, máxime o art. 36 da Lei nº 
8.112/90. 
Fatores decisivos que influíram na decisão do ínclito Julgador decorrem da poderosa 
combinação da existência de vagas na Capital e a comprovação de residência, há mais 
de uma década, na companhia de cônjuge e filhos, a respaldar a presença dos 
pressupostos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela. 
Ora, na oportunidade em que prestou concurso público, a agravada já tinha ciência da 
possibilidade de vir a ser nomeada para a localidade em que, inicialmente, fora lotada em 
obediência às regras do edital, cuja efetivação se deu em conformidade com a 
classificação na primeira fase do certame, e, diante do resultado obtido, fez opção para 
participação do programa de formação na área de Tributos sobre o Comércio Exterior 
(TCE), especialização inexistente, frise-se, para cargo vago na DRF/Maceió-AL. 
Como se vê, o critério de preenchimento dos cargos no Estado de Alagoas dependia da 
ordem de classificação no concurso. Conquanto louvável o critério valorizado pelo douto 
Magistrado, de invocar instituto protetivo da família para respaldar a decisão antecipatória 
da tutela, a meu ver, o ato agravado afigura-se revestido de ilegalidade, isso frente à 
possibilidade de ferir direito de outros candidatos, também residentes em Maceió, que 
tivessem obtido melhor classificação, e que se encontrassem nas mesmas condições 
particulares da agravada, com família constituída naquela cidade. 
Nessas circunstâncias, seria injusto conceder um benefício a um candidato, em prejuízo 
daqueles que ostentem melhor status no âmbito classificatório do certame, e que, a toda 
evidência, vendo surgir vaga na cidade de Maceió, não hesitariam em manifestar desejo 
pela relotação. 
A excepcionalidade da situação, pois, não confere à agravada a prerrogativa de ser lotada 
em local diverso daquele designado pela Administração, que, mesmo na omissão da lei, 
pode se valer do amplo e discricionário poder de movimentação dos servidores, dentro do 
quadro a que pertencem, em atendimento somente ao interesse do serviço, e não às 
conveniências particulares do servidor. 
Com essas considerações, dou provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 13.264-AL 
Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Agravada: MARIA NATÁLIA DOS ANJOS 
Advogados: DRS. MARIA DE FÁTIMA FALCÃO ALBUQUERQUE E OUTROS (AGRTE.) E 
ANITA LIMA A. DE MIRANDA GAMELEIRA (AGRDA.) 
 

EMENTA 
Processual Civil. Agravo de Instrumento. Precatório complementar. Possibilidade. 
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Incidência de juros de mora até o efetivo pagamento. 
1 - Ainda que efetuado o pagamento por via de precatório, verificando-se que o valor ali 
consignado encontra-se defasado, pode o Magistrado determinar à Contadoria a 
necessária atualização, aplicando-se os juros de mora até a data de seu efetivo 
pagamento. Precedentes. 
2 - Observando-se que nos cálculos elaborados pela Contadoria do Foro esta fez incidir 
período efetivamente corrigido pelo Tribunal, quando da atualização do precatório 
originário, tais valores deverão ser expurgados da conta, sob pena de duplicidade de 
pagamento. 
3 - Observada a incorreção nos cálculos de ambas as partes, faculta-se ao agravado-
exeqüente apresentar nova memória de cálculo, que servirá de parâmetro para a 
expedição do precatório complementar. 
4 - Agravo parcialmente provido. 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar parcial 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, 3 de fevereiro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: O INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 
agrava de instrumento decisão proferida pelo MM. Juiz Francisco Wildo Lacerda Dantas, 
da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas, que determinou a expedição de 
precatório complementar, ante a defasagem verificada entre a data da elaboração do 
valor a ser pago (maio/93) e a data do efetivo pagamento (outubro/96).  
Insurge-se o agravante, alegando que o Juiz monocrático, ao assim decidir, incorreu em 
diversos erros que viciaram a conta, tais como: a) procedeu à atualização monetária do 
período que o TRF - 5ª Região já havia calculado (maio/93 a julho/95) e, em assim 
procedendo, usurpou a competência daquela Corte; b) outrossim, determinou a aplicação 
indevida dos juros de mora. 
Formado o agravo e intimada a agravada para fins do art. 527, III, do CPC, esta trouxe 
aos autos suas contra-minutas. 
Por distribuição, couberam-me estes autos. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Cuida a hipótese de agravo de 
instrumento contra decisão da lavra do MM. Juiz Francisco Wildo Lacerda, da 1ª Vara de 
Alagoas, que deferiu a expedição de precatório complementar ante a defasagem 
verificada entre a data da elaboração do cálculo (maio de 1993) e a data do efetivo 
pagamento (outubro de 1996). 
Sustenta o agravante, irresignado, que a atualização monetária deverá abranger o 
período entre julho/95 até outubro/96, desconsiderando-se, portanto, o período entre 
maio/93 e julho/95, pois este já havia sido devidamente atualizado nas contas elaboradas 
por este egrégio Tribunal Regional Federal - 5ª Região, quando efetuou a correção do 
precatório originário. Alega, ainda, que foram aplicados indevidamente os juros de mora. 
É pacífico o entendimento de que, comprovada a demora entre as datas de expedição e 
pagamento do precatório, legítima se torna a expedição de precatório suplementar. 
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Nestes termos já decidiu o STJ, no REsp 15037-RJ, cujo Relator foi o MM. Min. Garcia 
Vieira, decisão esta publicada no DJU de 24.02.1992, p. 1856. 
Theotonio Negrão, por sua vez, em comentários ao art. 730, dispõe: 
"Art. 730: 17b. 'A expedição do precatório não produz o efeito de pagamento, razão pela 
qual não elide a incidência dos juros moratórios, que serão computados enquanto não 
solvida a obrigação'. (RT 659/199)". 
Nelson Nery Júnior, em seus comentários ao referido art. 730, assim se houve: 
"II:10. Atualização. Os precatórios devem ser atualizados até a data do efetivo 
pagamento. Fracionado este, as parcelas não pagas devem ser atualizadas". 
Por outro lado, o STJ já se pronunciou acerca da competência em matéria de precatório, 
nos seguintes termos: 
"Processual. Precatório. Competência. Questões incidentes. 
- Em sede de precatório, o presidente do Tribunal tem competência meramente 
administrativa. Ao juiz da execução compete executar o precatório, inclusive resolver as 
questões incidentes, dentre elas a determinação de expedição de precatório 
complementar. 
- Precedentes". 
(REsp 40260, Relator Ministro Américo Luz - decisão unânime em 21.08.96). 
"Compete ao juiz da execução o cumprimento do precatório e não ao presidente do 
Tribunal, que exerce atividade administrativa, podendo, no entanto, examinar as 
formalidades extrínsecas do precatório e o erro material, que jamais transita em julgado e 
pode ser corrigido a qualquer tempo". 
(STJ - Bol. AASP 1.931/413 j., apud Theotonio Negrão, 28ª edição). 
Quanto à argüição de que a atualização monetária deverá abranger o período entre 
julho/95 até outubro/96, desconsiderando-se, portanto, o período entre maio/93 e julho/95, 
pois este já havia sido devidamente atualizado nas contas elaboradas por este egrégio 
Tribunal, assiste razão parcial ao agravante. 
Tendo sido observado, às fls. 27/28, que nos cálculos elaborados pela Contadoria do Foro 
esta fez incidir o período entre maio/93 e julho/95, e encontrando-se este período 
efetivamente corrigido por este Egrégio, conforme fls. 19, tal parcela deve ser expurgada 
dos cálculos, sob pena de duplicidade de pagamento; entretanto, há que se observar que 
a atualização do precatório, a contar de julho/95, data da última atualização efetuada, 
deverá ser procedida conforme jurisprudência acima transcrita, até a data do efetivo 
pagamento. 
Feitas estas considerações, e tendo observado que os cálculos referentes à atualização 
do precatório tanto do agravante quanto da agravada não estão corretos, dessa forma, 
cuida a hipótese de anulação dos cálculos, facultado à agravada-exeqüente apresentar 
novos cálculos, que servirão de base à expedição do precatório complementar. 
Desta feita, dou parcial provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 14.417-PE  
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Agravantes: SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO ESTADO DE 
PERNAMBUCO-SINDUSCON/PE  e outro 
Agravada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. SILVIO ROMERO CALADO DE ALMEIDA E OUTRO (AGRTES.) 
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Agravo de Instrumento. Convenções da OIT. Autuações por infração à legislação do 
trabalho. legalidade das Portarias nºs 24 e 25/94 e 04/95 da Secretaria de Segurança e 
Saúde no Trabalho. Art. 200 da CLT recepcionado pela Carta Magna de 1988. Não 
incidência do art. 25 do ADCT. 
- As Portarias nºs 24 e 25/94 e 04/95 da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho 
(MTb) não trazem em seu conteúdo cominacão de natureza constritiva. O que, em 
verdade, elas fazem é explicitar a norma legal a ser observada pelos empregadores, em 
especial, da indústria da construção civil. Visam à correta aplicação, não só da CLT, 
artigos 155 a 199, que versam sobre Segurança e Medicina do Trabalho, como também 
das Convenções da OIT. 
- Tais portarias inserem-se na área das regulares atribuições do Ministério do Trabalho, 
exercidas especificamente por sua Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho. E se a 
Consolidação das Leis do Trabalho serve de matriz, jamais se poderá asseverar, pelo fato 
de, nascida de um decreto-lei da era getuliana (Decreto-lei nº 5.452/43), revelar-se 
derrogada por força do art. 25 do ADCT. Este assestou-se foi contra os decretos-leis do 
regime autoritário, o chamado "entulho autoritário", editados pelo Poder Executivo para 
atribuir ou delegar a órgãos dele competência nitidamente outorgada pela Constituição à 
esfera privativa do Congresso Nacional, especialmente em relação a ação normativa e 
alocação ou transferência de recursos de qualquer espécie. 
- Além disso, o Capítulo V da Consolidação das Leis do Trabalho foi até avigorado pela 
Lei nº 7.855, de 24.10.89. 
- Agravo improvido. 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do e. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento 
ao agravo e julgar prejudicado o agravo regimental, nos termos do voto do Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Recife, 7 de maio de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Agravo de instrumento interposto pelo 
SINDUSCON/PE - Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco e 
pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco contra a decisão 
do MM. Juiz Federal da 7ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco no Mandado de 
Segurança Coletivo nº 97.9183-0. 
Alegam os agravantes que impetraram, na 7ª Vara Federal-PE, mandamus contra ato da 
Delegada Regional do Trabalho em Pernambuco, no intento de eximirem seus associados 
de qualquer constrição fiscal realizada com base nas Normas Regulamentadoras nºs 7, 9 
e 18, aprovadas respectivamente pelas Portarias nºs 24 e 25/94 e 04/95 da Secretaria de 
Segurança e Saúde no Trabalho, caso não comprovem as empresas notificadas a 
elaboração e implantação do Programa de Riscos Ambientais, do Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional e do Programa de Condições e Meio Ambiente de 
Trabalho. 
Ao final, estadeiam o pedido de reforma sob o pálio do princípio da reserva legal, 
argumentando que portaria não pode estabelecer obrigações a particulares, a exemplo de 
multas. 
Sua Excelência o Dr. Ubaldo Ataíde Cavalcante, à época preclaro Juiz Federal da 7ª 
Vara-PE, hoje não menos ilustre membro desta Corte, negou a liminar requestada por 
entender que "as normas regulamentadoras contra as quais se insurgem os impetrantes 
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regulam obrigações decorrentes de Convenções Internacionais do Trabalho, ratificadas e 
promulgadas pelo Brasil", conforme cópia do despacho proferido no MS nº 97.9183-0, 
inserta às fls.34/35. Dessa decisão foi interposto pelos demandantes o presente agravo 
de instrumento. 
Em sede sumária de liminar, deferi o pleito dos ora agravantes, às fls. 40/43, assim me 
manifestando: 
"Resume-se a questio juris a saber se portaria é meio idôneo e formal para aplicação de 
multa decorrente da atividade fiscalizatória por parte da Delegacia Regional do Trabalho  
neste Estado. 
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consagrado entendimento de que a 
portaria, como ato de competência delegada, não é instrumento hábil para criar ou alterar 
deveres ou direitos estabelecidos em lei, como ficou evidente no acórdão da lavra do 
Ministro José Delgado. 
Ei-lo: 
'Administrativo. IBAMA. Infração. Aplicação de multa. 
1 - São inválidos os atos normativos provenientes de decretos-leis ou neles fundados, que 
não se encontram albergados pela exceção constante do artigo 25 do ADCT. 
2 - Reveste-se de ilegalidade a Portaria do lBAMA, fruto de delegação de competência 
contida em decreto-lei não abrigado pelo Congresso Nacional. 
3 - Só a lei, em sentido formal e material, pode descrever infração e impor sanções. 
4 - Recurso improvido'. 
(Recurso Especial nº 120285/97, STJ, 1ª Turma, publicado no DJ de 01.09.1997, p. 
40757). 
A e. 1ª Turma desta Corte, acerca da questão sub examine, também já se posicionou por 
ocasião do julgamento proferido nos autos da Apelação Cível nº 116261-AL, pub. no DJ 
de 20.10.97, p. 87203, da lavra do eminente Juiz Ridalvo Costa, in verbis: 
'Administrativo. IBAMA. Auto de infração. Medida fundamentada na Portaria 267/88-IBDF. 
lnfringência ao princípio da reserva legal. 
- Auto de infração fundamentado na Portaria 267/88-IBDF, contrária ao principio da 
reserva legal, pois apenas a lei, em sentido formal, se presta para estabelecer deveres e 
obrigações aos particulares. 
- Precedentes da eg. 3ª Turma: AC 54591-CE, julgada em 10.11.94. 
- Remessa oficial. MP nº 1.561/96, convertida na Lei nº 9.469 de 10.07.97, art.10. 
- Apelação e remessa não providas'. 
A propósito, destaco a lição de Hely Lopes Meirelles: 
'As portarias, como os demais atos administrativos internos, não atingem nem obrigam 
aos particulares, pela manifesta razão de que os cidadãos não estão sujeitos ao poder 
hierárquico da Administração Pública. Nesse sentido 
vem decidindo o Supremo Tribunal Federal'  (Direito Administrativo Brasileiro, 21ª edição, 
p. 168). 
No mesmo sentido é a lição do Professor Celso Bandeira de Mello: 
'Portaria é a fórmula pela qual as autoridades de nível inferior ao Chefe do Executivo, 
sejam de qualquer escalão de comando que forem, dirigem-se a seus subordinados 
transmitindo decisões de efeito interno, quer com relação ao andamento das atividades 
que lhe são afetas, quer com relação à vida funcional de servidores ou, até mesmo, por 
via deles, abram-se inquéritos, processos administrativos. Como se vê, trata-se de ato 
formal de conteúdo muito fluido e amplo'. 
Fazer prevalecer a tese da legalidade da portaria quanto ao aspecto da imposição de 
penalidade não prevista em lei (multa) vai de encontro ao princípio da reserva legal, 
consagrado na Lex Mater e incorporado ao ordenamento jurídico pátrio, consubstanciada 
na proibição expressa de qualquer cobrança. Significa dizer que a competência impositiva 
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fica limitada ao texto constitucional em vigor, e a criação da sanção deve ser precedida de 
norma específica, em razão de interesse público relevante. 
Patente o periculum in mora, pois poderá concretizar-se a inscrição na dívida ativa dos 
débitos objeto dos autos de infração já levados a efeito, o que, por si só, acarretaria a 
irreversibilidade da situação, trazendo aos agravantes sérios prejuízos patrimoniais, 
enquanto estariam ainda a aguardar a decisão definitiva. 
Ademais, se porventura desfavorável a decisão de primeira instância em relação aos 
agravantes, a agravada poderá ajuizar as competentes ações de cobrança, nos moldes 
estabelecidos pela legislação pertinente. 
Concedo a medida liminar aqui requestada, no sentido de conferir efeito suspensivo ao 
agravo de instrumento, para determinar à agravada que se abstenha da prática de 
quaisquer atos que impliquem na autuação da parte agravante, com base nas Normas 
Regulamentadoras nºs 7, 9 e 18, esta quanto ao item  18.3 e seus subitens, 
suspendendo, inclusive, os efeitos das autuações já procedidas, até julgamento da ação 
mandamental proposta na instância a quo". 
Na contraminuta, às fls.47/56, afirma a União que as citadas normas existem desde 1978 
e, com o passar do tempo, foram atualizadas face às novas tecnologias científicas 
implementadas no mundo atual, através dos Programas atinentes à "preservação da 
saúde e da integridade dos trabalhadores (...)". No mérito, propugna pela reforma do 
despacho liminar, sob a assertiva de que é da competência do Ministério do Trabalho, 
através de sua Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, editar atos administrativos, 
para facilitar o cumprimento das regras referentes à Segurança e Medicina do Trabalho. 
As Portarias Ministeriais, autorizadas pelos arts. 155 e 200 da CLT e Lei nº 7.755, de 
24.10.89, exibem-se meios legais para regular as atividades laborais. Quanto às 
restrições do art. 25 do ADCT, voltavam-se tão-só contra os malsinados decretos-leis, do 
regime anterior, expedidos sem qualquer limitação pelo Poder Executivo, e que 
usurparam as competências privativas do Congresso Nacional, o que, à evidência, não foi 
o caso do decreto-lei que aprovou, em 1943, a CLT. 
Citou, ainda, diversos entendimentos doutrinários de renomados juristas sobre a matéria e 
pediu a reforma da decisão agravada, por não se configurar a presença dos requisitos 
autorizadores à concessão de liminar. 
A União agravou regimentalmente do despacho concessivo de liminar, às fl.57/60. 
Relatei. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Preliminarmente, ante o caráter 
excepcional da matéria trazida a este agravo de instrumento, a reclamar urgência em sua 
solução, resolvo pô-lo à consideração desta Turma para a proferição de julgamento, em 
prejuízo do agravo regimental agitado. 
As portarias às quais se endereça a insurgência dos agravantes apontam-se as 
seguintes: 
- Portaria nº 24, de 29.12.94, da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho - SSST, 
que aprovou a Norma Regulamentadora nº O7, sobre o PROGRAMA DE CONTROLE 
MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL. Visa a estabelecer a "obrigatoriedade da 
elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que 
admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto 
dos seus trabalhadores" (7.1.1). 
Referida norma é decorrente da Convenção nº 148, promulgada pelo Decreto nº 93.413, 
de 15.10.86, dispondo sobre "Proteção dos Trabalhadores contra os Riscos Profissionais 
Devidos à Contaminação do Ar, ao Ruído e às Vibrações do Local de Trabalho". 
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- Portaria nº 25, de 29.12.94, da SSST, aprovando a Norma Regulamentadora nº 09, 
referente ao PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS. Impõe "a 
obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e 
instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais - PPRA, visando a preservação da saúde e da integridade dos 
trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente controle 
da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de 
trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais" 
(9.1.1). 
A Convenção nº 155 respalda a supracitada norma, tratando da "Segurança e Saúde dos 
Trabalhadores e o Meio Ambiente de Trabalho",  promulgada pelo Decreto nº 1.254, de 
29.10.94. 
- Portaria nº 04, de 04.07.95, da SSST, que sancionou a Norma Regulamentadora nº 18, 
atinente ao PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA 
INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO. Traça "diretrizes de ordem administrativa, de 
planejamento e de organização, que objetivam a implantação de medidas de controle e 
sistema preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de 
trabalho na Indústria da Construção" (18.1.1). 
A pré-falada norma promana da Convenção nº 161, promulgada pelo Decreto nº 127, de 
22.05.91, sobre os "Serviços de Saúde do Trabalho". 
Efetivamente, as Portarias nºs 24 e 25/94 e 04/95, hostilizadas no presente agravo, não 
trazem em seu conteúdo cominação de natureza constritiva, segundo se vê da transcrição 
feita de suas ementas. O que, em verdade, elas fazem é explicitar a norma legal a ser 
observada pelos administrados, in casu, os empregadores da indústria da construção civil. 
Por exemplo: a Portaria nº 24/95 da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho visa à 
correta aplicação, não só da CLT, artigos 168 e 169, que versam sobre as Medidas 
Preventivas de Medicina do Trabalho, como também das Convenções da OIT já descritas 
anteriormente. 
Destarte, de gizar-se que as portarias guerreadas nunca criaram multas para garantir a 
atividade fiscalizatória a cargo da Delegacia Regional do Trabalho. 
A CLT, esta sim, é que, cuidando da Segurança e Medicina do Trabalho, às quais dedica 
todo um capítulo, o V, traça normas pertinentes, geradoras de obrigações aos 
empregadores, que serão sancionados pecuniariamente em caso de infrações. 
Pincem-se, para ilustração, naquele capítulo, estes dispositivos, por demais eloqüentes: 
"Art. 155. lncumbe ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e 
medicina do trabalho: 
I - estabelecer, nos limites de sua competência, normas sobre a aplicação dos preceitos 
deste Capítulo, especialmente os referidos no art. 200; 
II - coordenar, orientar, controlar e supervisionar a fiscalização e as demais atividades 
relacionadas com a segurança e a medicina do trabalho em todo o território nacional, 
inclusive a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho; 
Ill - ...................................................... 
Art. 156. Compete especialmente às Delegacias Regionais do Trabalho, nos limites de 
sua jurisdição: 
I - promover a fiscalização do cumprimento das normas de segurança e medicina do 
trabalho; 
II - adotar medidas que se tornem exigíveis, em virtude das disposições deste Capitulo, 
determinando as obras e reparos que, em qualquer local de trabalho, se façam 
necessárias; 
III - ...................................................... 
Art. 161. O Delegado Regional do Trabalho, à vista do laudo técnico do serviço 
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competente que demonstre grave e iminente risco para o trabalhador, poderá interditar 
estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento, ou embargar obra, indicando 
na decisão, tomada com brevidade que a ocorrência exigir, as providências que deverão 
ser adotadas para prevenção de infortúnios de trabalho. 
......................................................... 
Art. 166. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamento 
de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e 
funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção 
contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados. 
........................................................... 
Art. 168. Será obrigatório exame médico, por conta do empregador, nas condições 
estabelecidas neste artigo e nas instruções complementares a serem expedidas pelo 
Ministério do Trabalho: 
I - na admissão; 
II - na demissão; 
III - periodicamente. 
......................................................... 
Art. 174. As paredes, escadas, rampas de acesso, passarelas, pisos, corredores, 
coberturas e passagens dos locais de trabalho deverão obedecer às condições de 
segurança  e higiene do trabalho estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e manter-se 
em perfeito estado de conservação e limpeza. 
......................................................... 
Art. 177. Se as condições de ambiente se tornarem desconfortáveis, em virtude de 
instalações geradoras de frio ou de calor, será obrigatório o uso de vestimenta adequada 
para o trabalho em tais condições ou de capelas, anteparos, paredes duplas, isolamento 
térmico e recursos similares, de forma que os empregados fiquem protegidos contra as 
radiações térmicas. 
......................................................... 
Art. 190. O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações 
insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os 
limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de 
exposição do empregado a esses agentes. 
Parágrafo único. As normas referidas neste artigo incluirão medidas de proteção do 
organismo do trabalhador nas operações que produzem aerodispersóides tóxicos, 
irritantes, alergênicos ou incômodos. 
......................................................... 
Art. 199. Será obrigatória a colocação de assentos que assegurem postura correta ao 
trabalhador, capazes de evitar posições incômodas ou forçadas, sempre que a execução 
da tarefa exija que trabalhe sentado. 
Parágrafo único. Quando o trabalho deva ser executado de pé, os empregados terão à 
sua disposição assentos para serem utilizados nas pausas que o serviço permitir. 
......................................................... 
Art. 200. Cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer disposições complementares às 
normas de que trata este Capítulo, tendo em vista as peculiaridades de cada atividade ou 
setor de trabalho, especialmente sobre: 
I - medidas de prevenção de acidentes e os equipamentos de proteção individual em 
obras de construção, demolição ou reparos; 
II - depósitos, armazenagem e manuseio de combustíveis, inflamáveis e explosivos, bem 
como trânsito e permanência nas áreas respectivas; 
III - trabalho em escavações, túneis, galerias, minas e pedreiras, sobretudo quanto à 
prevenção de explosões, incêndios, desmoronamentos, soterramentos, eliminação de 
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poeiras, gases etc., e facilidades de rápida saída dos empregados; 
IV - proteção contra incêndio em geral e as medidas preventivas adequadas, com 
exigência ao especial revestimento de portas e paredes, construção de paredes contra 
fogo, diques e outros anteparos, assim como garantia geral de fácil circulação, corredores 
de acesso e saídas amplas e protegidas, com suficiente sinalização; 
V - proteção contra insolação, calor, frio, umidade e ventos, sobretudo no trabalho a céu 
aberto, com provisão, quanto a este, de água potável, alojamento e profilaxia de 
endemias; 
VI - proteção do trabalhador exposto a substâncias químicas nocivas, radiações 
ionizantes e não-ionizantes, ruídos,   vibrações e trepidações ou pressões anormais ao 
ambiente de trabalho, com especificação das medidas cabíveis para eliminação ou 
atenuação desse efeitos, limites máximos quanto ao tempo de exposição, à intensidade 
de ação ou de seus efeitos sobre o organismo do trabalhador, exames médicos 
obrigatórios, limites de idade, controle permanente dos locais de trabalho e das demais 
exigências que se façam necessárias; 
VII - higiene nos locais de trabalho, com discriminação das exigências, instalações 
sanitárias, com separação de sexos, chuveiros, lavatórios, vestiários e armários 
individuais, refeitórios ou condições de conforto por ocasião das refeições, fornecimento 
de água potável, condições de limpeza dos locais de trabalho e modo de sua execução, 
tratamento de resíduos industriais; 
VIII - emprego das cores nos locais de trabalho, inclusive nas sinalizações adotadas pelo 
órgão técnico. 
Parágrafo único. Tratando-se de radiações ionizantes e explosivos, as normas a que se 
refere este artigo serão expedidas de acordo com as resoluções a respeito adotadas pelo 
órgão técnico. 
......................................................... 
Art. 201. As infrações ao disposto neste Capítulo relativas à medicina do trabalho serão 
punidas com multas de 30 (trinta) a 300 (trezentas) vezes o valor-de-referência previsto 
no art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 6.205, de 29 de abril de 1975, e as concernentes à 
segurança do trabalho com multa de 50 (cinqüenta) a 500 (quinhentas) vezes o mesmo 
valor. 
Parágrafo único. Em caso de reincidência, embaraço ou resistência à fiscalização, 
emprego de artifício ou simulação com o objetivo de fraudar a lei, a multa será aplicada 
em seu valor máximo". 
Tais portarias inserem-se, pois, na área das regulares atribuições do Ministério do 
Trabalho, exercidas especificamente por sua Secretaria de Segurança e Saúde no 
Trabalho. 
É que, como bem ressaltaram as informações, mandamus coletivo, da autoridade 
indicada por coatora, "O Ministério do Trabalho, no exercício de sua competência 
institucional e com base na própria norma que rege a  espécie   (CLT, arts. 155 e 200,  e   
Portaria   MTb   nº   
3.214/78, art. 2º, revigorado pela Portaria nº 3.114/89), pelo órgão competente - 
Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, edita atos administrativos tendentes a 
facilitar o cumprimento de regras consolidadas atinentes à Segurança e Medicina do 
Trabalho. Verifica-se, pois, que se trata de uma determinação do Legislativo, revigorada 
pela Lei no 7.755, de 24 de outubro de 1989, para que o Executivo emita instruções sobre 
a matéria". 
E se a Consolidação das Leis do Trabalho serve de matriz às impugnadas portarias, 
jamais se poderá asseverar, pelo fato de, nascida de um decreto-lei da era getuliana 
(Decreto-lei nº 5.452/43), revelar-se derrogada por força do art. 25 do ADCT. 
Por quê? 
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Cuidou-se aquele decreto-lei de 1943 de um diploma legal expedido regularmente, com 
fulcro no art. 180 da Carta Constitucional à época em vigor, por quem detinha o exercício 
pleno do poder de legislar. 
O art. 25 do ADCT assestou-se foi contra os decretos-leis do regime autoritário, o 
chamado "entulho autoritário", editados pelo Poder Executivo para atribuir ou delegar a 
órgãos dele competência nitidamente outorgada pela Constituição à esfera privativa do 
Congresso Nacional, especialmente em relação a ação normativa e a alocação ou 
transferência de recursos de qualquer espécie. 
Além disso, o Capítulo V da Consolidação das Leis do Trabalho, acima referido, foi até 
avigorado pela Lei nº 7.855, de 24.10.89. 
Não comparecia, portanto, como agora reconheço, relevância nos fundamentos da 
impetração que autorizasse o deferimento da negada medida liminar. 
Nego provimento ao presente recurso, dando por prejudicado o  agravo regimental. 
Assim voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 15.032-AL 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Agravantes: MARCOS BENIGNO DE OLIVEIRA MAIA E OUTROS 
Agravada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF 
Advogados: DRS. ÉRICO DE LIMA GUSMÃO E OUTRO (AGRTES.) E JULIO CESAR 
HOFMAN E OUTROS (AGRDA.) 
 

EMENTA 
Processual Civil. Decisão sobre número de litisconsortes. Agravo de Instrumento com 
pedido mais amplo sobre questão ainda não decidida no primeiro grau. 
O reduzido número de quatro litisconsortes ativos, mutuários do SFH, não comprometerá 
a solução do litígio, nem dificultará a defesa. 
Liminar sobre antecipação da tutela ainda não decidida pela primeira instância. Agravo 
prematuro quanto a esse aspecto. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento, em parte,  ao agravo, nos termos do relatório e voto 
anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 23 de abril de 1998 (data do julgamento).                                                         
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Marcos Benigno de Oliveira Maia e outros interpõem 
agravo de instrumento da decisão do MM. Juiz Federal que, em ação ordinária de 
indenização com perdas e danos cumulada com revisão de cálculos das prestações de 
financiamento do SFH, deixou para apreciar o pedido de liminar após a manifestação dos 
demandados (CEF e Construtora OAS). Irresignam-se, também, contra a determinação 
do juízo para o desmembramento do processo, inadmitindo o litisconsórcio ativo 
facultativo. 
Aduzem os agravantes que pretenderam a "concessão da tutela antecipada" para o 
recolhimento em juízo das prestações vincendas, cujos valores deveriam corresponder ao 
da primeira prestação paga, acrescidos pelo aumento salarial de cada mutuário ou pela 
variação do INCC, considerando-se o PES/CP ou o Sistema Gradiente, conforme o caso. 
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Também pleitearam liminarmente a suspensão de qualquer procedimento de cobrança, a 
manutenção da posse dos imóveis e, ainda, que a CEF entregasse aos mutuários os 
respectivos contratos de financiamento. 
Resposta apresentada. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Assim dispôs a decisão agravada: 
"Visando compelir a Caixa Econômica Federal - CEF e a Construtora OAS Ltda. a 
indenizar-lhes os danos sofridos nas respectivas unidades residenciais que haviam 
adquirido, pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH), no Conjunto Residencial 
Jacarecica, bem como a proceder-lhes revisão das respectivas prestações, propuseram 
os autores, Marcos Benigno de Oliveira Maia, José Valdir da Silva Souza, José Robson 
Gomes de Oliveira e Alba de Souza Silva, a presente ação. 
Após resumirem os fatos e os argumentos com os quais pretendem ver atendida a 
pretensão, alegaram ter satisfeito os requisitos legais, pelo que requereram que se lhes 
concedesse medida liminar, inaudita altera parte, no sentido de determinar-lhes o 
recolhimento das referidas prestações em juízo, nos valores da primeira prestação, 
acrescidas do aumento salarial auferido por cada autor. 
O douto Juiz Federal substituto que supria a minha ausência, no período das férias 
regulamentares, denegou o que considerou uma antecipação de tutela (cf. fls. 67), vindo a 
ré aos autos, posteriormente, requerer a limitação do litisconsórcio, com fundamento no 
parágrafo único do art. 46 do CPC, aos fundamentos expostos às fls. 68/73. 
Examino e decido. 
Evidente que se trata de litisconsórcio facultativo e que o número de autores não 
caracteriza aquilo que se convencionou denominar de litisconsórcio multitudinário, pois 
são apenas quatro (cf. fls. 03). 
No entanto, convenço-me da procedência das razões elencadas pela ré. O 
desenvolvimento da demanda tal como foi formulada significará sensível prejuízo para a 
defesa. Enquanto os autores tiveram todo o tempo que quiseram para se disporem a 
propor a ação, a ré terá o único prazo de quinze dias para examinar, em profundidade, 
cada um dos contratos celebrados por cada um dos autores, estudando cada uma das 
cláusulas, tendo em vista as várias hipóteses de categoria profissional de cada qual e do 
tipo de financiamento convencionado, sobremais quando os autores não fizeram juntar os 
respectivos contratos, como o douto Juiz substituto já havia observado ao negar-lhes a 
liminar. 
Considero que, em tais condições, a manutenção desse litisconsórcio significará o não 
atendimento do dever do Magistrado de garantir a igualdade de tratamento às partes, tal 
como se encontra obrigado pelo art. 125, I, do CPC. 
Por tais fundamentos, defiro o requerimento de fls. 68/73 e determino aos autores que 
promovam ações individuais, juntando a documentação necessária, estabelecendo que o 
primeiro deles — Sr. Marcos Benigno de Oliveira Maia — permaneça no presente feito, 
para o qual deverá juntar o respectivo contrato de financiamento, excluindo os demais da 
relação processual, para que promovam as respectivas ações. 
Após a adoção de tais providências, devolver-se-á o prazo para  contestar à Caixa 
Econômica Federal, bem como à Construtora OAS Ltda., podendo se reexaminar o 
cabimento ou não da liminar requerida". (Fls. 26/27). 
Os agravantes promoveram ação contra a CEF e a Construtora OAS buscando 
indenização quanto aos vícios de construção dos imóveis adquiridos ao SFH, bem como a 
revisão do cálculo de suas respectivas prestações, de acordo com o PES  e com o 
Sistema de Amortização em Série Gradiente. 
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A limitação do número de litigantes quanto ao litisconsórcio facultativo é poder/dever do 
juiz, sempre que possa restar comprometida a rápida solução do litígio e a possibilidade 
de ampla defesa. O parágrafo único do art. 46 do CPC, acrescido pela Lei nº 8.952, de 
13.12.94, é expresso sobre o assunto, verbis: 
"Art. 46. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou 
passivamente, quando: 
I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; 
II - os direitos ou as obrigações derivarem do mesmo fundamento de fato ou de direito; 
III - entre as causas houver conexão pelo objeto ou pela causa de pedir; 
IV - ocorrer afinidade de questões por um ponto comum de fato ou de direito. 
Parágrafo único. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de 
litigantes, quando este comprometer a rápida solução do litígio, ou dificultar a defesa. O 
pedido de limitação interrompe o prazo para resposta, que recomeça da intimação da 
decisão". 
Com todo respeito, o reduzido número de litisconsortes facultativos, no caso, em nada 
poderá comprometer a marcha processual, nem poderá acarretar qualquer dificuldade à 
defesa. 
Por outro lado, não tendo havido, ainda, decisão liminar quanto ao pedido de antecipação 
da tutela, é evidente a falta de interesse recursal quanto a essa matéria. 
Em conclusão, dou provimento, em parte, ao agravo para reformar a r. decisão agravada, 
mantendo o litisconsórcio facultativo inicial e não conhecendo do agravo, na parte em que 
busca a antecipação da tutela, liminarmente. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 55.317-RN 
Relator:   O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelantes: ODETE ROSELLI GARCIA MARANHÃO E UNIÃO FEDERAL 
Apelados: OS MESMOS 
Advogados: DRS. DIÓGENES DA CUNHA LIMA E OUTROS  
 

EMENTA 
Direito Civil. Indenização. Dano moral. Desaparecido político. Prescrição não verificada.  
- Enquanto não houver o reconhecimento oficial da morte do desaparecido político não se 
poderá ter como iniciado o prazo prescricional da ação indenizatória correspondente, pois 
a prescrição só começa a correr a partir do momento em que a família da vítima toma 
ciência inequívoca do falecimento  dela. 
- Por se tratar de um fato que teve amplíssima divulgação na mídia nacional e 
internacional, é desnecessária a produção de outras provas, por ser considerado um fato 
público e notório (art. 334, inciso I, do Código de Processo Civil).  Assim, não se deve 
considerar a irresignação da União contra a aplicação da Teoria do Risco Administrativo 
ao caso sub judice, posto que o nexo de causalidade entre a ação do Estado e o 
desaparecimento e morte do esposo da promovente, elemento imprescindível à 
caracterização dessa teoria, encontra-se suficientemente provado nos autos.  
- Impossibilidade de ser alterado o quantum da indenização, tendo em vista que os 
inúmeros critérios que devem ser utilizados para a sua fixação, tais como a expectativa de 
vida frustrada, o patrimônio que a vítima poderia vir a possuir etc. foram considerados, 
bem como também porque qualquer majoração indevida da verba indenizatória refletirá 
sobre os investimentos destinados às áreas como saúde, segurança e educação, em 
prejuízo dos interesses da sociedade.  
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- Preliminar de prescrição rejeitada. 
- Apelações 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 a 
preliminar e, no mérito, negar provimento às apelações, nos termos do voto do Relator e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 23 de abril de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA : Odete Roselli Garcia Maranhão promoveu a 
presente ação ordinária de indenização por dano moral, em abril de 1994, contra a União  
Federal, face à prisão e ao desaparecimento do seu marido, Luiz Ignacio Maranhão Filho, 
tesoureiro do Partido Comunista, no ano de 1974, quando o Estado brasileiro vivia um 
período de repressão militar.     
Nos termos da exordial, a postulante, inconformada com a separação do seu esposo, e 
destinada a descobrir o seu paradeiro, enviara carta aos líderes da oposição - MDB - na 
Câmara dos Deputados, pedindo ajuda no sentido de que seu marido fosse poupado de 
torturas e que recebesse tratamento médico adequado, contudo, apesar da tentativa do 
MDB em formar uma CPI para investigar tais fatos, manobras políticas intervieram 
negativamente.  Posteriormente, em julho do mesmo ano, após mais de três meses de 
buscas frustradas, escreveu carta ao Sr. Presidente Ernesto Geysel, nos moldes daquela 
enviada à Câmara, da qual não obteve qualquer resposta.  No entanto, a requerente, 
Odete Roselli Garcia Maranhão, só conseguiu confirmar suas suspeitas sobre as torturas 
sofridas pelo marido e sobre sua morte quando leu uma reportagem publicada pela 
Revista Veja em novembro de 1992.    
Para fundamentar o pleito, a promovente argúi a responsabilidade objetiva da União pelos 
danos causados, por seus agentes a terceiros.  Deverá o Estado, na sua concepção, 
responder, independentemente da existência de culpa da Administração, pela 
arbitrariedade cometida contra o Sr. Luiz Maranhão, uma vez que sua prisão fora 
revestida do caráter da ilegalidade, face à inexistência de motivos a legitimar tal ato, e sua 
morte considerada uma brutalidade incomensurável.  Ademais, a própria Constituição 
Federal, no art. 5º, inciso V, instituiu o direito à indenização por dano moral.  
Juntou aos autos farta documentação, incluindo reportagens sobre as barbáries 
praticadas na época com os presos políticos, a exemplo do Sr. Luiz Maranhão, marido da 
autora.  
Contestação às fls. 54/57. 
Ao sentenciar, o douto Magistrado a quo julgou procedente o pedido, rejeitando a 
preliminar de prescrição.  Reconheceu a viabilidade da reparação do dano moral, por 
tratar a hipótese ora versada de um dano que repercutiu internamente, na esfera íntima 
da esposa do Sr. Luiz Ignácio Maranhão Filho e de sua família e, assim, reconheceu a 
responsabilidade da União em reparar o mal causado à promovente com o 
desaparecimento e morte de seu esposo, ocorrida em data incerta, mas cuja ausência se 
verificou a partir do ano de 1974, fixando o quantum da indenização em CR$ 
100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros reais).  Assim, o insigne Juiz, para 
fundamentar a sentença, considera fato público e notório a prisão do marido da 
requerente àquela época, posto tratar-se de um homem público, amplamente conhecido, 
prescindindo, então, de qualquer espécie de prova, conforme preceitua o art. 334, inciso I, 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

da Lei Processual Civil; bem como presumiu a morte dele, haja vista a ausência total de 
informações sobre o seu paradeiro, até o momento.  Outrossim, restou caracterizado o 
fato que originou o dano morte, tendo havido nexo de causalidade entre esse fato e o 
resultado, elementos suficientes para responsabilizar a União, haja vista a Constituição 
Federal em vigor ter consagrado a teoria da responsabilidade objetiva da Administração.  
Desta feita, fixou o valor da indenização em CR$ 100.000.000,00 (cem milhões de 
cruzeiros reais). 
Irresignada com o decisum, a União interpôs apelação, sob os fundamentos adiante 
expostos.  A prisão de Luiz Maranhão Filho, bem como sua morte, não teriam passado de 
uma mera presunção, pois delas não há provas nos autos, o que leva a crer que tal 
decisão fora proferida em total desrespeito à Lei nº 6.683/79, disciplinadora da questão 
relativa à declaração de ausência de pessoas envolvidas em atividades políticas, 
desaparecidas há mais de um ano.  Outro ponto importante, impugnado nas razões 
recursais, foi a prescrição, que, segundo a apelante, teria se verificado já em março de 
1979, cinco anos após o desaparecimento do marido da autora, prazo este prolongado 
para novembro de 1984, por força da Lei nº 6.683/79 e do Decreto nº 84.143/79.  Assim, a 
presente ação não seria imprescritível, mesmo porque sua natureza condenatória 
impossibilita tal benefício. Outrossim,  a União se insurge contra a aplicação do art. 37, § 
6º, da Constituição Federal, ao caso em tela, posto que ausente o nexo de causalidade 
entre a ação do Estado e o desaparecimento e morte do Sr. Luiz Maranhão, requisito 
imprescindível à aplicação da teoria do risco administrativo, hoje em vigor no nosso 
sistema jurídico; e quanto ao valor da indenização, tendo em vista a omissão do douto 
Magistrado sentenciante em demonstrar o parâmetro utilizado para se chegar a essa 
quantia tão vultosa.  Desta forma, a apelante pugnou pela extinção do processo sem 
julgamento do mérito, caso acatada a preliminar argüida, ou, no mérito, caso ultrapassada 
tal prejudicial, a improcedência do pedido, ressalvando-se, em caso de sua procedência, 
a diminuição do quantum da indenização, determinando-se a liquidação por arbitramento.      
A promovente também apela do decisum, às fls. 82/86, para o fim de ver elevada a 
quantia relativa à indenização pleiteada e concedida em primeira instância, tendo em vista 
"a amplitude e intensidade da amargura e solidão que viveu durante todos esses anos à 
espera de seu esposo".  Para a requerente, segundo a melhor doutrina pátria e 
estrangeira, na satisfação do dano moral não se busca apenas a compensação do dano, 
mas também a punição em relação ao infrator, realizando, também, um trabalho de 
intimidação daquelas pessoas que, porventura, pretendam violar esse bem jurídico.  
Ademais, a condenação deve ser proporcional ao patrimônio do infrator.  Assim, requereu 
o provimento do presente recurso para reformar a sentença monocrática apenas no 
tocante à quantia referente à condenação.  
Contra-razões da postulante às fls. 104/111 e da União às fls. 118/119. 
Foi concedida vista do processo ao Ministério Público Federal, o qual proferiu parecer no 
sentido da manutenção da sentença recorrida, com não conhecimento do apelo da autora 
e o improvimento da apelação da ré.  Na opinião do Parquet, o recurso da autora não 
merece ser acolhido, pois falta-lhe interesse recursal para tanto, uma vez que, ao formular 
o pedido na exordial, a promovente deixou ao livre arbítrio do julgador a fixação do valor 
condenatório, posto não ter indicado qualquer valor pretendido nem, tampouco, 
parâmetros para os cálculos.  Assim, o pedido inicial teria sido acolhido na sua 
integralidade.  Quanto ao apelo da União, deve ser improvido, face à não ocorrência da 
prescrição, haja vista a inexistência de ato oficial a marcar o início deste prazo.  A 
responsabilidade civil da União advém da notoriedade dos fatos ocorridos durante o 
regime militar.  
Relatei.  
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VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Inicialmente, urge analisar a 
preliminar de prescrição reiterada pela União nas suas razões recursais.  
Frente aos argumentos esposados pela apelante, entendo inexistir elementos suficientes 
a fundamentar o acolhimento da preliminar argüida.  Isto porque, apesar de o ano de 1974 
haver sido indicado nos autos como o ano em que se consumou a prisão do Sr. Luiz 
Maranhão, a sua esposa nunca teve a confirmação ou a notícia oficial da morte dele, 
elemento este imprescindível à contagem do prazo prescricional. 
Ademais, conforme bem analisado pelo douto Sentenciante, a própria reportagem 
apresentada pela Revista Veja (fls. 35/47), a qual noticiou a prisão e o falecimento do 
marido da requerente pelo regime ditatorial, não serviria como dies a quo do prazo 
prescricional, posto que tal matéria jornalística não possui caráter oficial.  Assim, a 
prescrição ainda não teria começado a correr, pelo que a ação poderia ser proposta a 
qualquer tempo. 
A própria jurisprudência pátria, a exemplo deste e. Tribunal, tem entendido que o prazo de 
prescrição somente tem início quando a ação possa ser ajuizada, ou melhor, quando os 
familiares da vítima desaparecida tomam ciência definitiva da morte do seu ente querido, 
através do reconhecimento oficial, por parte do Estado, deste fato. Esse o entendimento 
exposto a seguir nos acórdãos proferidos na AC 88.844-RN, cujo relator foi o Exmo. Juiz 
Araken Mariz e na AC nº 578.370-RN, da lavra do Exmo. Juiz Castro Meira.  
"Civil. Indenização. Dano moral. Desaparecido político. 
- Inexiste litisconsórcio passivo necessário dos Estados-membros da União em caso de 
pedido de indenização por desaparecimento de familiar causado por agentes de órgãos 
federais. 
- A falta de reconhecimento oficial da morte do 'desaparecido político' impede que se 
tenha como iniciado o prazo prescricional da ação de indenização correspondente. 
- Em se considerando que o fato que se pretende provar teve larga divulgação na mídia 
nacional e internacional, foi reconhecido por entidades como a OAB e a anistia 
internacional, além de registrado em livro escrito sobre a época da ditadura militar, é de 
se dispensar a necessidade de produção de outras provas e acatá-lo como fato público e 
notório. 
- Em não se tratando a União de uma pessoa comum, a majoração do quantum 
indenizatório refletiria, não como uma forma de punição do infrator, mas na diminuição de 
investimentos em prol do interesse público.  Mantido o valor estabelecido na sentença, 
que é razoável, sem ser exorbitante. 
- Preliminares rejeitadas. 
- Apelações improvidas". 
"Civil. Indenização por dano moral. Desaparecido político. Prescrição. Inocorrência. 
- Preliminar de prescrição rejeitada: o prazo prescricional tem seu transcurso iniciado 
quando a ação passa a poder ser ajuizada, ou seja, ao tomarem os familiares do 
desaparecido definitiva ciência da morte do ente querido. 
- Fatos notórios: ampla divulgação pela mídia a níveis nacional e internacional. Suficiência 
probatória. 
- Redução do valor da indenização: o pagamento, pela União Federal, de quantias 
exorbitantes acarretaria o desfalque de verbas cuja destinação a áreas como saúde, 
educação, segurança e outras é pressuposto para o desenvolvimento de uma sociedade 
mais justa e igualitária. 
Vencido, nesta parte, o relator. 
- Precedente na Eg. Segunda Turma: AC 88.844-RN, Rel. Juiz Araken Mariz. 
- Apelação e remessa oficial improvidas". 
Desta forma, não se verificou o termo inicial do prazo prescricional, pelo que o direito da 
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parte autora resta incólume. 
Por todo o exposto, rejeito a preliminar argüida. 
No tocante ao mérito, a ré/apelante afirma que a morte do marido da postulante não 
passaria de uma mera presunção, posto inexistir, nos autos, provas suficientes à 
configuração de tal fato.  Assim, o decisum teria sido proferido em desacordo com a 
disposição contida na Lei nº 6.683/79, a qual veio a disciplinar a declaração de ausência 
de pessoas envolvidas em atividades políticas, desaparecidas há mais de um ano.  
Entretanto, considero infundada tal afirmação. 
Na realidade, é público e notório que o regime de exceção fez inúmeras vítimas, fato este 
amplamente divulgado pela mídia nacional durante e após o término desse período.  
Tanto é assim que a Revista Veja, através da reportagem exibida em novembro de 1992, 
acima mencionada, denunciou a prisão arbitrária do Sr. Luiz Maranhão, a qual culminou 
com a sua morte, denotando o caráter abusivo desse ato praticado pelo Estado.  E, 
conforme orientação traçada pelos tribunais pátrios, a exemplo da ementa dantes 
transcrita, contrariamente ao argumentado pela ré/recorrente, a ampla divulgação de um 
fato notório pela mídia a níveis nacional e internacional é considerada suficiente 
probatoriamente. 
Ademais, conforme disciplinado pelo art. 334, inciso I, do Código de Processo Civil 
Brasileiro, face aos caracteres da publicidade e da notoriedade, tanto a prisão como o 
falecimento do esposo da postulante prescindiriam de provas.  E, se tal não bastasse, a 
exigência imposta pela Lei nº 6.683/79, quanto à necessidade de declaração de ausência 
de pessoa envolvida em atividades políticas que estejam, até a data da vigência desta 
Lei, desaparecidas do seu domicílio há mais de um ano, dirige-se apenas para os fins de 
dissolução de casamento e de abertura de sucessão definitiva, conforme prescrito no § 4º 
do art. 6º do mesmo diploma legal. 
Nestes termos, a insurgência da União contra a sua responsabilização pela morte do Sr. 
Luiz Maranhão improcede. 
Nos moldes do disposto no art. 37, § 6º, da Carta Constitucional em vigor, a 
responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de 
direito privado prestadoras de serviços públicos será objetiva, pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, resguardando-se o direito regressivo 
contra o responsável em caso de culpa ou dolo.  Essa regra, alçada a nível constitucional, 
é denominada, pela doutrina brasileira, de Teoria do Risco Administrativo, a qual 
encontra-se ancorada na simples relação de causa e efeito entre o comportamento 
administrativo e o evento danoso. 
Desta forma, não se há de olvidar as inúmeras barbáries praticadas pelo Estado à época 
do regime de exceção, as quais, na sua maioria, acarretavam a morte das pessoas 
torturadas.  Tanto é assim, conforme dantes já analisado, que várias denúncias foram 
feitas durante e após o término desse período vergonhoso da nossa História, dentre as 
quais pode ser elencada a reportagem exibida, em novembro de 1992, por uma das 
revistas mais conceituadas no Brasil, a Revista Veja, cuja cópia foi juntada aos autos, a 
título de prova, às fls. 35/47.  E as informações ali contidas, por si sós, além de altamente 
contundentes, foram muito precisas, indicando nomes de pessoas perseguidas, torturadas 
e mortas, lugares onde esses fatos ocorreram, onde os corpos eram jogados depois de 
irreconhecíveis, bem como os nomes dos indivíduos responsáveis por tais atrocidades.     
Assim sendo, não se há de considerar a irresignação da União contra a aplicação da 
Teoria do Risco Administrativo ao caso sub judice, posto que o nexo de causalidade entre 
a ação do Estado e o desaparecimento e morte do esposo da promovente, elemento 
imprescindível à caracterização dessa teoria, encontra-se suficientemente provado nos 
autos.  Até porque, na esteira do entendimento jurisprudencial dominante, a exemplo da 
ementa acima transcrita, um fato amplamente divulgado pela mídia, nacional e 
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internacionalmente, é considerado suficientemente provado. 
Ademais, não resta qualquer dúvida sobre a viabilidade da indenização por dano moral, 
posto que a própria Constituição Federal de 1988 veio a disciplinar esta situação no seu 
art. 5º, inciso V, parte final.  E, nesse sentido, também não se há de questionar o direito 
da autora, haja vista que a morte do seu marido acarretou-lhe uma violação de um bem 
jurídico tutelado, mas sem repercussão patrimonial, posto que atingiu diretamente, ao 
menos, dois bens, quais sejam: a vida e o casamento (relacionamento). 
De acordo com o ensinamento da ilustre doutrinadora Maria Helena Diniz, in Dano Moral, 
Clayton Reis, Editora Forense, p. 6, "O dano moral vem a ser lesão de interesse não 
patrimonial de pessoa física ou jurídica".  E, seguindo esta orientação, Wilson de Melo da 
Silva, na mesma obra acima especificada, conceitua dano moral como sendo "Lesões 
sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, 
entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição ao material, o conjunto de tudo 
aquilo que não seja suscetível de valor econômico".  
Não deve haver dúvida, pois, sobre a caracterização e regularidade do direito da 
requerente, uma vez que ela sofreu grave lesão em seu patrimônio desmaterializado, 
lesão esta ensejadora de uma indenização constitucionalmente prevista. 
Outrossim, no dizer de Clóvis Beviláqua, in Dano Moral, Cleyton Reis, Ed. Forense, pp. 
46/47, "Se o interesse moral justifica a ação para defendê-lo e restaurá-lo, é claro que tal 
interesse é indenizável, ainda que o bem moral se não exprima em dinheiro.  É uma 
necessidade dos nossos meios humanos, sempre insuficientes, e não raro grosseiros, 
que o direito se vê forçado a aceitar que se compute em dinheiro o interesse de aferição e 
os outros interesses morais".  Por outro lado, "negar a reparação dos danos morais, sob 
os mais diversos fundamentos, é negar a existência de um patrimônio ideal das pessoas, 
ou, pelo menos, a não-aceitação de que todos os seres humanos são detentores de 
valores espirituais". (Dano Moral, Clayton Reis, Ed. Forense, p. 87). 
Quanto ao valor da indenização, não há o que ser modificado.  Primeiramente, porque, ao 
contrário do afirmado pela ré/apelante, o douto Magistrado a quo não teria fixado aquele 
quantum aleatoriamente, mas baseando-se em dados fáticos e reais, tais como a 
profissão da vítima, o sofrimento da família, a idade que possuía ao falecer etc.  Depois, 
porque, como bem analisou o Juiz sentenciante, todos esses fatos justificam a concessão 
de uma indenização justa, porém jamais segundo os parâmetros daquelas concedidas 
nos Estados Unidos da América, como sugerido na exordial, face às inúmeras diferenças 
sociais e financeiras existentes entre esses dois países.  Assim, uma indenização sem 
grandes proporções concedida naquele país pode-se equiparar a um enriquecimento aqui 
no Brasil.    
Ademais, se, conforme o entendimento firmado pelo TRF - 2ª Região, no julgamento da 
AC nº 220686-RJ, cujo voto foi lavrado pelo Exmo. Juiz Paulo Espírito Santo, "o dano 
moral há de ser aferido, na espécie, pela expectativa de vida material frustrada, segundo 
os bens que o autor poderia adquirir no decorrer da vida, em compatibilidade com as suas 
condições individuais ..." , não se pode cogitar de qualquer alteração no quantum da 
condenação, pois, ao se fixar tal valor, o Magistrado sentenciante o fez com total 
observância do critério acima aludido, totalizando, à época, Cr$ 100.000.000,00 (cem 
milhões de cruzeiros reais), o que corresponde, nos dias atuais, a R$ 485.061,56 
(quatrocentos e oitenta e cinco mil, sessenta e um reais e cinqüenta e seis centavos). 
Sem embargo de todas essas argumentações, a jurisprudência de nossos tribunais vem, 
reiteradamente, entendendo que "em não se tratando a União de uma pessoas comum, a 
majoração do quantum indenizatório refletiria, não como uma forma de punição do 
infrator, mas na diminuição de investimentos em prol do interesse público." (TRF - 5ª 
Região, AC nº 588844-RN, 2ª Turma, Relator: Juiz Araken Mariz, julgamento: 28.05.96, 
publicação: 20.09.96).  Este fato estabelece uma relação de proporcionalidade indireta 
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entre os valores das indenizações a serem pagas pelo Estado e o desenvolvimento de 
uma sociedade mais justa e igualitária, pois quanto maiores essas quantias, menores 
serão as verbas destinadas às áreas essenciais da vida humana, tais como: educação, 
saúde e segurança. As indenizações devem ser justas e proporcionais aos danos sofridos 
e não aleatórias, pois qualquer equívoco a maior na sua concessão poderá ocasionar 
uma  diferença negativa no montante destinado às obras sociais e coletivas.          
Desta forma, incabível o pedido de majoração do valor da indenização. 
Isto posto, rejeito a preliminar de prescrição e, no mérito, nego provimento às apelações 
para confirmar a sentença. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 57.529-RN  
Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF 
Apelado: JOSÉ MARIA LEITE DE OLIVEIRA 
Advogados: DRS. LUIZ CARLOS MOREIRA E OUTROS (APTE.) E DEUSDETE GOMES DE 
BARROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Civil. Ação ordinária. Pagamento de prêmio da Loto. Sorteado que recupera o cartão nas 
mãos de terceiro, quando este tentava levantar o dinheiro. Anuência da CEF em pagar ao 
provável ganhador desde que promovida a ação judicial, visando salvaguardar seus 
interesses contra eventual terceiro. Juros de mora. Incidência desde a citação. 
Cabimento. Honorários. Fixação de acordo com o art. 20, § 3º, do CPC. Manutenção da 
sentença. 
1. Faz jus o autor aos juros moratórios contados a partir da citação da devedora, que 
força a utilização de processo judicial para poder adimplir com sua obrigação, assumindo 
os riscos advindos da sentença, mormente quando não contesta a ação, inclusive o 
pagamento dos honorários advocatícios, fixados de acordo com o art. 20, § 3º, do CPC. 
2. Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide  a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Recife, 23 de abril de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS:  Trata-se de apelação interposta pela CEF - Caixa 
Econômica Federal contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por 
José Maria Leite de Oliveira, para determinar o pagamento do prêmio referente ao teste 
Loto II, do concurso de nº 215, no qual acertou na quina. 
O recurso não enfrenta a questão de mérito, pois a ré admitiu o pagamento do prêmio 
com a correção monetária, insurgindo-se apenas contra a parte do decisum que 
condenou a CEF ao pagamento de juros de mora e honorários advocatícios. 
Aduz a apelante, em síntese, que "a negativa de liberação do prêmio teve o claro objetivo 
de determinar, através da esfera judicial - competente para tanto -, a autorização 
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necessária, respaldando a apelante com relação a terceiros que porventura viessem 
obstacular, por quaisquer razões, o pagamento do prêmio correspondente ao teste ..", daí 
porque não poderia ser exigido da apelante o pagamento dos juros de mora e verba 
honorária. 
Com as contra-razões, vieram-me os autos conclusos por distribuição. 
É o relatório.  

VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS(Relator): A questão de fundo encontra-se pacificada, 
consoante se constata do item 2 do recurso de apelação interposto pela ré: 
"Observa-se, notáveis Juízes, pelo manuseio dos autos, que a apelante, na contestação 
de fls. 15 a 18, mais especificamente no item 14, admite pagar o prêmio ao justo vencedor 
acertador da quina do sorteio nº 215 da Loto II - Sena, desde que dirimidas as dúvidas 
através da formação do exigido processo, com a decisão magnânima da autoridade 
judicial competente. 
2. A posição abraçada pela CEF, ora apelante, negando administrativamente o 
pagamento do prêmio ao apelado, que não portava o bilhete premiado, é por demais 
coerente, visto tratar-se de documento portable, podendo gerar, a posteriori, uma 
situação, pelo menos controvertida, caso se apresentassem terceiros com a mesma 
reivindicação. 
3. Destarte, ínclitos Magistrados, a prestação jurisdicional, data vênia, não poderia ir além 
da determinação do pagamento do prêmio ao jurisdicionado, corrigido monetariamente. 
4. Exigir-se da apelante o pagamento de juros de mora sobre o valor corrigido 
monetariamente e mais a condenação em honorários advocatícios é atirar-lhe nos ombros 
um jugo não merecido". (Fls. 77/78). 
Termina a recorrente, aduzindo, in verbis: 
"Diante das objetivas colocações supra-aduzidas, espera a apelante que essa egrégia 
Corte reforme parcialmente a r. sentença a quo, excluindo do referido decisum as 
condenações em juros moratórios e na verba sucumbencial correspondente a honorários 
advocatícios ..." (fls. 79). 
Daí, como é fácil perceber, a questão cinge-se, tão-somente, à condenação ao 
pagamento dos juros de mora e verba honorária. 
No que tange aos juros moratórios, a sentença condenou a CEF a pagá-los à alíquota de 
0,5% (meio por cento), contados da citação inicial. 
Verifico que, em 30.04.1992, o autor requereu ao Núcleo de Loterias da CEF o 
pagamento do prêmio referente ao bilhete do concurso nº 215, do teste da Loto II, por ter 
acertado na quina. Dito documento foi recebido na mesma data. 
Ocorre que, após consultas internas na CEF, foi expedida pelo Gerente do Núcleo uma 
declaração justificando que o pagamento somente poderia ser feito após decisão judicial 
(fls. 10). 
A posição adotada pela ré ficou devidamente ratificada quando da apresentação da 
contestação. 
É que, segundo informa o parecer do setor jurídico da CEF, a CN 059/91, em seu subitem 
2.5.4, estabelece: 
"O prêmio somente será pago ou reembolsado se o interessado ajuizar ação e a decisão 
judicial vier a ser favorável a ele, em caso de extravio, furto ou roubo do bilhete". (Fls. 31).  
No caso vertente, indiscutível é que o autor não portava o bilhete premiado, uma vez que 
haviam roubado a sua bolsa no interior do seu automóvel e nela estava guardado o 
bilhete. 
Por sorte sua, quando conversava com o Gerente do Núcleo é que apareceu um rapaz 
portando o bilhete premiado, que, ao sentir reação adversa ao seu propósito de sacar a 
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quantia, fugiu das dependências da Caixa, deixando o bilhete que se encontra custodiado 
no Núcleo de Loterias da CEF-RN. 
Tal ilação é necessária para se entender que a CEF não foi causadora do transtorno pelo 
qual passou o autor. Na verdade, tratando-se de documento portable,  a responsabilidade 
da guarda do bilhete estava a cargo dele e, ainda que a perda do bilhete tenha ocorrido 
de modo involuntário, não se poderia esperar da CEF uma atitude que não a que tomou. 
Importa saber, pois, se incorreu a CEF em mora, a partir da citação do processo judicial, 
como entendeu o Magistrado a quo. 
Sem desconhecer as plausíveis razões da CEF em procurar pagar o prêmio a quem de 
direito, através de uma apuração devida, o que é louvável, e não poderia ser diferente, 
penso que os juros moratórios são devidos. 
Se é verdade que a apelante não deu causa à situação vivenciada pelo autor, não menos 
é verdade que a partir do momento em que emitiu a declaração de fls. 10, onde consta 
que o pagamento somente será efetuado mediante decisão judicial, conforme orientação 
do Departamento de Loterias, com base em circular normativa, a CEF assumiu o risco da 
mora. 
A sentença, como se vê, condenou a apelante ao pagamento de juros moratórios a partir 
da citação. 
Com efeito, ajuizada a ação e citada a CEF, a partir deste momento ficou caracterizada a 
mora. 
Tal entendimento também tem repercussão na fixação da verba honorária, fixada em 10% 
(dez por cento) sobre o valor apurado em liquidação de sentença. 
Ora, ao aceitar o ajuizamento da ação, a CEF assumiu todos os riscos dela decorrentes, 
inclusive a possibilidade de arcar com os ônus sucumbenciais, no caso de ser vencida na 
relação jurisdicional. 
Entendo que a sentença aplicou corretamente o art. 20, § 3º, do CPC, in verbis: 
"A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os 
honorários advocatícios... 
............................................................... 
§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de 
vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos: 
a) o grau do zelo do profissional; 
b) o lugar de prestação do serviço; 
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 
exigido para o seu serviço". 
Com estas considerações, nego provimento à apelação, mantendo a sentença. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 70.204-CE  
Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Apelantes: FRANCISCO NILO CASTELO E CÔNJUGE 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogado: DR. LUIZ ROBERTO JATAÍ CASTELO (APTES.) 
 

EMENTA 
Processual Civil. Civil. Embargos de terceiro. Averbação de arresto de imóveis. Não 
comprovação da propriedade (CC, art. 530). Embargante que possui a posse na 
qualidade de depositário fiel por conta de execução contra devedor comum. A medida 
constritiva superveniente decorrente de execução fiscal tem a preferência (Lei 6.830/80, 
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arts. 29 e 30. CPC, art. 186). Apelação improvida. 
1. A propriedade se comprova pela transcrição da transferência no registro do imóvel 
(CC, art. 530). Não restou demonstrada a propriedade do bem pelo embargante, que 
apenas apresentou prova de averbação de arresto dos imóveis, em decorrência de 
execução que promove contra o devedor comum. Ficou provada, apenas, a sua condição 
de depositário fiel. 
2. Os embargos de terceiro oferecidos contra arresto determinado em execução fiscal, 
sob a alegação de precedência da mesma medida em execução promovida contra o 
devedor comum, são improcedentes, face às disposições legais que determinam a 
preferência dos créditos tributários. 
3. Apelação improvida. Sentença mantida em todos os seus termos.  

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 das notas taquigráficas constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 19 de março de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Cuida-se de apelação de sentença, 
prolatada pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da Comarca de Russas-CE, que, 
investido da jurisdição federal, julgou improcedentes os embargos de terceiro oferecidos 
contra o INSS, visando à desconstituição de arresto efetivado sobre dois imóveis, que os 
embargantes afirmam ser de sua propriedade, com base em medida de arresto deferida 
nos autos de ação cautelar que o embargante, Francisco Nilo Castelo, promove contra 
Sucos Puré Comércio, Indústria e Exportação Ltda. 
Entendeu o MM. Juiz de Direito que os documentos trazidos à colação pelos embargantes 
não seriam suficientes para comprovar que a titularidade dos bens seria dos 
embargantes, que, segundo ele, apenas comprovaram ser depositários dos imóveis. Além 
disso, considerou o MM. Magistrado que os créditos do INSS seriam privilegiados em 
relação aos dos embargantes, por serem de natureza tributária. 
Em suas razões recursais, os demandantes defendem que são titulares da posse e do 
domínio dos bens imóveis em questão, não podendo prosperar, assim, a medida 
constritiva de arresto sobre os mesmos, determinada judicialmente, nos autos da 
execução promovida pelo INSS contra Sucos Puré Comércio, Indústria e Exportação Ltda. 
Contra-razões apresentadas. 
Regularmente processado o recurso, subiram os autos a este Tribunal, onde vieram-me 
conclusos. 
Dispensada a revisão (art. 30, IX, do RI). 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): De início, entendo ser 
cabível uma análise dos documentos trazidos pelos embargantes, juntamente com a sua 
peça inicial. Consiste o documento de fls. 07 dos autos em um auto de arresto e depósito, 
datado de 14.09.87, através do qual os imóveis de matrículas nºs 450 e 1.548 no Cartório 
Botelho, na cidade de Fortaleza-CE, pertencentes a Sucos Puré Comércio, Indústria e 
Exportação Ltda.,  foram confiados ao Sr. Francisco Nilo Castelo, na condição de fiel 
depositário, em virtude de decisão  nos autos de ação cautelar que o mesmo promove 
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contra aquela empresa, junto ao Juízo da 4ª Vara Cível de Fortaleza-CE. Por essa razão, 
consideram os embargantes ser indevido o arresto determinado nos autos da execução 
fiscal que o INSS promove contra a mesma empresa. 
O MM. Juiz daquela Comarca, entretanto, determinou que os embargantes fizessem 
prova da transferência da propriedade dos referidos bens; os autores limitaram-se a 
contestar a necessidade de produção de maiores provas acerca de tal fato, entendendo 
que o mencionado auto de arresto seria suficiente para demonstrar serem os únicos 
proprietários dos imóveis em questão. 
O Código Civil, por seu turno, assim dispõe sobre a transferência da propriedade de 
imóveis: 
"Art. 530. Adquire-se a propriedade imóvel: 
I — pela transcrição do título de transferência no registro do imóvel. 
II- Pela acessão. 
III — Pelo usucapião. 
IV — Pelo direito hereditário". 
O MM. Juiz prolator da sentença ora recorrida requereu dos embargantes a comprovação 
da transcrição do título de transferência da propriedade que afirmam ser sua, sem que os 
mesmos cumprissem tal exigência. É evidente, assim, à luz do dispositivo legal 
retrotranscrito, que os autores não lograram comprovar serem proprietários dos bens 
objeto da medida constritiva de arresto, porque não apresentaram a respectiva transcrição 
da transferência do direito no cartório de registro de imóveis. 
No entanto, o Código de Processo Civil assegura, também ao mero possuidor do bem 
sobre o qual recaia indevidamente medida judicial constritiva, a legitimidade para propor 
embargos de terceiro, segundo diz o art. 1.046 daquele diploma legal: 
"Art. 1.046. Quem, não sendo parte no processo, sofrer 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, poderá 
requerer lhes sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargos. 
§ 1º. Os embargos podem ser de terceiro senhor e possuidor, ou apenas possuidor". 
Então, é admissível a oposição dos presentes embargos, considerando-se que os 
embargantes, apesar de não terem logrado comprovar a sua condição de proprietários 
dos bens arrestados, demonstraram ser seus possuidores, o que, segundo o artigo acima 
transcrito, é suficiente para legitimar a oposição de embargos à execução. 
Entretanto, é de se ressaltar que a medida cautelar de arresto determinada nos autos da 
ação movida pelos embargantes contra a empresa Sucos Puré Comércio Indústria e 
Exportação Ltda., apesar de ter sido efetivada antes do arresto ordenado nos autos da 
execução fiscal embargada, não pode sobre este prevalecer, em ordem de preferência, 
senão vejamos o que dispõe a Lei nº 6.830/80 sobre o assunto: 
"Art. 29. A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso 
de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento. 
(...). 
Art. 30. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que sejam 
previstos em lei, responde pelo pagamento da Dívida Ativa da Fazenda Pública a 
totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu 
espólio ou sua massa, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade 
ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, 
excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declara absolutamente 
impenhoráveis". 
Por seu turno, determina o Código Tributário Nacional: 
"Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for a natureza ou o tempo 
da constituição deste, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho". 
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Assim, é de se compreender que, a despeito da anterioridade do arresto sobre os bens 
multicitados, efetivado em garantia do direito de crédito dos embargantes contra a 
empresa executada, é privilegiada a medida relativa à garantia da execução judicial, face 
às disposições legais citadas.  
A r. decisão a quo pode ser resumida no seu seguinte excerto (fls. 60/62): 
"Não se discute a preferência de reclamar o seu crédito por parte da embargada, posto 
que o artigo 186 do vigente Código Tributário Nacional é claríssimo e observa-se, 
ademais, pelo documento às fls. 2 do processo de execução (3, 785/88), a constituição 
desse crédito foi anterior à possível transferência, que não se consumou, dos bens 
reclamados pelos autores". 
Tal entendimento é por mim perfilhado, conforme as razões expostas, pelo que nego 
provimento à apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 73.665-PE 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelante: MARIA ROSA DE SANTANA 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. MARIA JOSÉ BEZERRA (APTE.) E MARIA DE LOURDES CALDAS 
CÂMARA E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Previdenciário. Lei nº 3.373, de 1958, artigo 5º, parágrafo único. Pensão por morte. 
Dependente de funcionário público municipal. Impossibilidade. Dispositivo que abrange 
somente os funcionários públicos da União. 
1. A Lei nº 3.373, de 1958, dispunha acerca do Plano de Assistência dos Funcionários 
Públicos Civis da União. 
2. A pensão temporária a que alude o seu artigo 5º, parágrafo único, é destinada, tão-
somente, às filhas de ex-funcionários públicos federais. 
3. Descabida a concessão do benefício a filha de falecido funcionário municipal da 
Prefeitura de Olinda. 
4. Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima 
identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator 
e notas taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 24 de abril de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Maria Rosa de Santana - beneficiária da justiça 
gratuita - ajuizou ação ordinária contra o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social —, 
em virtude de haver este suspendido a pensão por morte que a mesma recebia pelo 
falecimento de seu genitor. 
Alega-se, na inicial de fls. 03 e 04, que faria a autora jus ao citado benefício, em razão de 
se enquadrar na previsão do artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 3.373, de 1958, o qual 
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confere o direito à pensão por morte à filha do de cujus, ainda que maior de 21 (vinte e 
um) anos, "enquanto for solteira e não ocupar cargo público permanente". 
Anexos à inicial, repousam documentos a atestar a filiação, o óbito do genitor e o 
indeferimento administrativo do requerimento do benefício (após suspensão do mesmo). 
Às fls. 10 do processado, encontra-se declaração exarada por funcionária da Prefeitura de 
Olinda, onde se afirma haver o de cujus laborado. 
O Instituto réu, em contestação oferecida (às fls. 17 e 18 dos autos), aduziu que o vínculo 
do falecido era de natureza celetista, o que impossibilitaria a concessão do benefício 
previsto na Lei nº 3.373, de 1958, em virtude de se aplicar o citado diploma legal, tão-
somente, aos funcionários públicos. 
O MM. Juiz a quo, em sentença de fls. 33 e 34, julgou improcedente o pedido da autora, 
sob o argumento de que, de acordo com o Plano de Benefícios da Previdência Social (Lei 
nº 8.213, de 1991), somente é devida a pensão por morte aos dependentes menores de 
21 (vinte e um) anos ou inválidos. 
Irresignada, apela a autora (recurso de fls. 36 a 38), alegando, em suma, que, por ser o 
falecido ex-funcionário público, teria direito à pensão por morte, ainda que maior de idade, 
nos termos do adrede citado artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 3.373, de 1958. 
Em contra-razões de fls. 41 e 42, pugna o Instituto apelado pela manutenção do decisum, 
ao que afirma, em breve resumo: a) que o ex-segurado faleceu sob a condição de 
celetista; b) que a pensão da autora/apelante foi corretamente concedida, nos termos dos 
Decretos nºs 89.312, de 1984, e 83.080, de 1979, vigentes à época da concessão.  
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Bate-se a apelante pela existência do 
direito à pensão por morte, ao que indica, como razões bastantes para a procedência do 
pleito, a condição de funcionário público do genitor falecido e a previsão do artigo 5º, 
parágrafo único, da Lei nº 3.373, de 1958, o qual faço transcrever, in verbis: 
"A filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderá a pensão temporária quando 
ocupante de cargo público permanente". 
O dispositivo supratranscrito, observe-se, encontrava-se vigente à data do óbito do genitor 
da autora/apelante¹.  
Afirma o INSS, em contrário, que, por haver o genitor da apelante falecido sob a condição 
de celetista, não haveria possibilidade de aplicação do dispositivo transcrito, haja vista 
possuir este restrita aplicação aos dependentes de funcionários públicos. 
O cerne da questão, desta feita, estaria reduzido à perquirição da natureza do vínculo 
mantido pelo de cujus com a entidade em que trabalhava. Assevera a autora/apelante que 
seu genitor trabalhava na condição de funcionário público; o INSS, por seu turno, alega 
que o mesmo se enquadrava na categoria dos celetistas, ou seja, mantinha com a 
Prefeitura de Olinda vínculo empregatício. 
Ao meu sentir, merece aplicação, no caso em tela, a regra processual do artigo 333, 
inciso II, do Código Processual Civil. 
Preceitua o citado dispositivo que incumbe ao réu o ônus da prova quando alegar a 
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 
Na petição inicial, invocou a autora, em seu favor, o direito à pensão assegurado pelo 
artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 3.373, de 1958. O INSS, em resposta, aduziu que não 
faria a mesma jus à pensão, em razão de não possuir o seu genitor, em vida, a condição 
de funcionário público. 
Tal assertiva, referente à natureza do vínculo laboral do finado, é, em meu entender, 
alegação de fato impeditivo do direito da autora. Inverteu-se o ônus da prova, desta feita, 
para o Instituto réu, ao qual cumpriria demonstrar a condição de celetista do de cujus. 
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Não o havendo demonstrado, permanece forte a palavra da autora, a qual, inclusive, 
anexou aos autos documento (refiro-me ao atestado de óbito de fls. 08), onde se afirma 
que o de cujus possuía como profissão a de funcionário público. 
Assistiria à autora, destarte, o direito à multicitada pensão. 
Ocorre que, malgrado as esforçadas e bem intencionadas tentativas da postulante, 
entendo falecer à mesma o direito ao benefício. Justifico meu entendimento. 
O falecido genitor da autora, segundo o confessa a própria e o atesta o documento de fls. 
10, era funcionário da Prefeitura de Olinda, ou seja, funcionário municipal, lotado na 
Secretaria de Administração.  
A Lei nº 3.373, de 1958, invocada como fundamento jurídico para o direito ao benefício, 
trata, por outro lado, dos funcionários públicos da esfera federal, ou seja, dos funcionários 
públicos da União. Suas disposições, conforme adiante demonstrarei, não abarcam os 
funcionários dos Municípios. 
Confira-se, a propósito, a ementa do citado diploma legal: 
"Lei nº 3.373, de 12 de março de 1958 
Dispõe sobre o Plano de Assistência ao Funcionário Público e sua Família, a que se 
referem os arts. 161 e 256 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, na parte que diz 
respeito à Previdência". 
A Lei nº 1.711, de 1952, a que se refere a ementa, dispunha sobre o Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da União, e seus artigos 161 e 256, retromencionados, tratam 
da elaboração de um plano de assistência para a aludida categoria profissional; plano 
este que foi instituído através da multicitada Lei nº 3.373, de 1958. 
Esta - refiro-me à Lei nº 3.373, de 1958, - estabelece, ainda, em seu artigo 1º, ad litteram: 
"O Plano de Previdência tem por objetivo principal possibilitar aos funcionários da União, 
segurados obrigatórios definidos em leis especiais e peculiares a cada instituição de 
previdência, meios de proporcionar, depois de sua morte, recursos para a manutenção da 
respectiva família". (Grifei.) 
Conforme ressai do exposto — não tenho dúvida —, cuida a Lei nº 3.373, de 1958, tão-
somente, dos funcionários públicos federais, descabendo-se cogitar da concessão dos 
benefícios nela previstos aos dependentes de funcionários municipais. 
O entendimento trazido à colação não destoa de anteriores julgados desta Corte. 
Merecem destaque, a propósito, as seguintes ementas: 
"Previdenciário. Pensão temporária. Filha maior de 21 anos. Lei 3.373/58. 
- O direito à pensão de que trata o art. quinto, parágrafo único, da Lei 3.373/58, exige que 
o segurado tenha sido funcionário público federal. 
- Apelo provido. Sentença reformada. Decisão unânime". (AC 9.475-CE, Rel. Juiz 
Francisco Falcão, julg. 15.08.91, pub. DJ 16.09.91, p. 22314) (grifei). 
"Previdenciário e Processual. Pensão temporária. Lei 3.373/58. Filha de ex-servidor 
público federal. Custas processuais. Autarquia federal. Isenção. Lei 6.032/74, art. 9º, I, e 
Lei 8.620/93, art. 8º, parágrafo 1º. 
1. Faz jus à percepção da pensão temporária prevista nos arts. 4º e 5º, parágrafo único, a 
filha de ex-servidor público federal, mormente quando a autarquia previdenciária não 
logrou êxito em laborar contrariamente à pretensão da beneficiária. 
2. A autarquia previdenciária é isenta do pagamento das custas processuais (Lei nº 
6.032/74, art. 9º, I, e 8.620/93, art. 8º, parágrafo único). Descabimento de reembolso de 
custas, nos casos em que a parte vitoriosa litiga sob amparo da gratuidade processual. 
3. Apelação parcialmente provida". (AC nº 94.394-CE, Rel. Juiz Geraldo Apoliano, julg. 
26.03.96, pub. DJ 03.05.96, p. 28524) (grifei). 
Forrado nessas razões, nego provimento ao recurso. 
É como voto. 
¹ Em virtude do exposto, peço vênia para dissentir quanto à aplicação, pelo perilustre Juiz 
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a quo, da Lei nº 8.213, de 1991, haja vista ser posterior ao óbito e ao requerimento do 
benefício. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 73.676-RN  
Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelada: CHARQUEADA DO NORDESTE LTDA. 
Advogados: DRS. JOSEFA BARROS CAVALCANTE E OUTROS (APTE.) E CARLA RIO LIMA 
DE MELO E OUTROS (APDA.) 
 

EMENTA 
Previdenciário. Pensão por morte. Segurado que gozava de auxílio-doença na data do 
falecimento. Benefício que deve ser calculado com base na aposentadoria por invalidez a 
que o mesmo faria jus, em atendendo aos requisitos para a sua concessão (Decreto nº 
89.312/84, art. 48). Súmula 260 do ex-TFR e art. 58 do ADCT. Aplicabilidade até a Lei 
8.213/91. Correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Lei  6.899/81. Juros de 
mora a partir da citação. Prescrição qüinqüenal. Honorários advocatícios. 
1. A pensão de segurado que faleceu enquanto em gozo de auxílio-doença deve ser 
calculada com base no valor da aposentadoria por invalidez a que o mesmo faria jus, em 
sendo a única cujos requisitos ele preenchia, em conformidade com o artigo 48 do 
Decreto nº 89.312/84. 
2. No primeiro reajuste do benefício, aplica-se o índice integral do aumento verificado, 
independentemente do mês da concessão, considerado, nos reajustes subseqüentes, o 
salário mínimo atualizado (Súmula nº 260 do ex-TFR). 
3. De acordo com o art. 58 do ADCT da Constituição Federal de 1988, é direito do 
beneficiário a manutenção do benefício em número de salários mínimos, até a vigência da 
Lei nº 8.213/91. 
4. A correção monetária dos atrasados deve se dar com a aplicação das disposições da 
Lei nº 6.899/81, desde o ajuizamento da ação até o advento da Lei nº 8.213/91, a partir do 
que devem ser observados os índices utilizados pelo INSS para a correção de seus 
próprios créditos. Os juros de mora são devidos em 1% (um por cento) ao mês, a partir da 
citação. 
5. Honorários advocatícios devidos na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da 
condenação. 
6. Apelação parcialmente provida.  

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar parcial 
provimento à apelação, na forma do relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 19 de março de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Cuida-se de apelação de sentença 
que julgou improcedente o pedido da autora, consubstanciado na revisão do benefício 
previdenciário de pensão que percebe pela morte do seu marido, ocorrida  enquanto o 
mesmo percebia auxílio-doença, tendo sido tal pensão, assim, calculada a partir do valor 
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desse benefício. 
Pretende a autora a aplicação do art. 41, inciso VI, do Decreto nº 83.080, de 24.01.79, o 
qual definiria como parâmetro do valor da pensão por morte a aposentadoria por invalidez 
a que o segurado teria direito na data do seu falecimento. Ademais, defendeu a autora a 
aplicação aos seus benefícios dos reajustes previstos na Súmula 260 do ex-TFR. 
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): Ao tratar da pensão por 
morte, assim disciplinava a Consolidação das Leis Previdenciárias (Decreto nº 89.312/84), 
que veio a substituir o anterior Regulamento dos Benefícios da Previdência Social 
(Decreto nº 83.080/79): 
"Art. 47. A pensão é devida aos dependentes do segurado, aposentado ou não, que 
falece após 12 (doze) contribuições mensais. 
(...). 
Art. 48. O valor da pensão devida ao conjunto dos dependentes é constituído de uma 
parcela familiar de 50% (cinqüenta por cento) do valor da aposentadoria que ele recebia 
ou a que teria direito se na data do seu falecimento estivesse aposentado, mais tantas 
parcelas de 10% (dez por cento) do valor da mesma aposentadoria quantos forem os 
seus dependentes, até o máximo de 5 (cinco)". 
Detendo-me na apreciação do art. 48 acima, verifico que o legislador definiu dois critérios 
para o cálculo da pensão por morte, quais sejam: a aposentadoria percebida pelo 
segurado na data do seu falecimento e o valor da aposentadoria a que teria direito o 
segurado se aposentado fosse em tal ocasião. 
Da análise dos autos, constato que o segurado falecido não gozava, ainda, da condição 
de aposentado, seja de qual tipo for, possuindo o mesmo, apenas, 24 (vinte e quatro) 
anos de serviço e 48 (quarenta e oito) anos de idade, consoante se extrai do documento 
de fls. 10 e de sua Certidão de Óbito (fls. 15), não se enquadrando, assim, na categoria 
dos segurados que poderiam se aposentar por tempo de serviço, seja integral ou 
proporcionalmente, ou por velhice. Tampouco consta nos autos que o falecido exercia 
qualquer das profissões que gozam do privilégio das aposentadorias especiais. Assim, é 
de se concluir que a pensão que o falecido deixou para a sua esposa deveria ter sido 
calculada de acordo com o valor da aposentadoria por invalidez a que poderia fazer jus na 
data do seu falecimento, pois, como visto, seria a única cujas condições legais para a 
concessão o segurado preenchia, a teor do art. 30 do já referido Decreto nº 89.312/84, 
verbis: 
"Art. 30. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, após 12 (doze) 
contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, é considerado 
incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 
subsistência, e enquanto permanece nessa condição". 
Assim, em havendo o INSS calculado o benefício da autora com base no auxílio-doença 
que o marido da autora percebia ao morrer, procedeu de forma prejudicial ao direito da 
mesma, pois a forma de obtenção dos valores de cada um desses benefícios é distinta, 
de acordo com o mesmo decreto mencionado, senão vejamos: 
"Art. 26. (...): 
I - O auxílio-doença, 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 
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urbana ou de contribuição recolhida nos termos do artigo 9º, até o máximo de 20% (vinte 
por cento)". (Destaquei). 
Por seu turno, o dispositivo que trata da fórmula de apuração da aposentadoria por 
invalidez estabelece: 
"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). (Destaquei). 
§ 2º. No cálculo do acréscimo previsto no § 1º, é considerado como de atividade o período 
em que o segurado recebeu auxílio-doença ou outra aposentadoria por invalidez". 
Óbvio, dessa maneira, o prejuízo sofrido pela autora, cuja pensão foi calculada sobre o 
valor do auxílio-doença, ao invés de sê-lo sobre o valor da aposentadoria por invalidez, 
pois, como visto, o falecido segurado não poderia ser titular de qualquer outro tipo de 
aposentadoria. Procede o pedido da autora, assim, no que diz respeito à revisão do seu 
benefício, para que o mesmo seja calculado de acordo com a pensão por invalidez a que 
o seu falecido esposo faria jus na data do seu falecimento, inclusive levando-se em 
consideração, para cálculo dos salários-de-contribuição, o período em que o mesmo era 
beneficiário do auxílio-doença. 
A autora também afirma que o salário-de-benefício utilizado para a fixação da Renda 
Mensal Inicial da pensão levou em consideração o valor percebido pelo falecido a título de 
auxílio-doença desde 20.09.83, sendo que o INSS errou ao calcular a prestação inicial 
porque "(...) o esposo da postulante havia obtido, antes, um outro auxílio-doença iniciado 
em 03 de fevereiro de 1983 cujo salário-de-benefício, em cálculos corretos, consta dos 
seguintes dados, e obtido através de 1/12 (um doze avos) da soma dos doze últimos 
salários de contribuição (art. 37, inciso I, do Decreto nº 83.080/79), extraídos das páginas 
38 e 39 da Carteira de Trabalho (doc. nº 5) e relação (doc. nº 03)". Dando prosseguimento 
a essa operação de apuração do valor inicial do primeiro auxílio-doença recebido pelo 
segurado, a autora apurou a soma dos salários-de-contribuição do segurado, no período 
compreendido entre 02/82 e 01/93, dividindo-o por 12, chegando ao valor final de Cr$ 
213.335,20. 
Entende a autora, assim, que esse último valor seria o salário-de-benefício do segurado 
nos meses de fevereiro e março de 1983. Verifico que aí se encontra o equívoco da 
autora. Com efeito, Cr$ 213.335,20 é apenas a média dos doze últimos salários-de-
contribuição, devendo-se observar as disposições do art. 26, § 1º, para se chegar ao 
verdadeiro valor do salário-de-benefício pago naqueles meses, ou seja, 70% dessa 
média, acrescida de 1% por ano de serviço. Dessa maneira, não há como considerar 
procedentes os demais cálculos efetuados pela autora, na tentativa de demonstrar o erro 
na apuração do primeiro, e, consequentemente, do segundo auxílio-doença percebidos 
pelo seu falecido cônjuge. 
Por derradeiro, quanto ao pedido de aplicação ao benefício da autora da Súmula nº 260 
do ex-TFR, além da equivalência com o salário mínimo estabelecida pelo art. 58 do 
ADCT, sendo os respectivos atrasados corrigidos de acordo com a Súmula nº 71 da 
mesma Corte, a jurisprudência tem-se firmado pela procedência dos dois primeiros 
pedidos e definido como inaplicável a fórmula de correção estabelecida na referida 
Súmula nº 71 para os débitos posteriores à CF/88, devendo a correção monetária dos 
débitos observar as disposições da Lei nº 6.899/81. Dentre as várias decisões nesse 
sentido, transcrevo a seguinte ementa de decisão desta Corte: 
"Previdenciário. Revisão de benefício. Art. 58 do ADCT da CF/88. Salário mínimo em 
vigor no momento do pagamento da última contribuição previdenciária. Correção 
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monetária. Súmula nº 71 do TFR. Lei nº 6.899/81. Lei nº 8.213/91. Lei nº 8.542/92. 
Apelação e recurso adesivo improcedentes. 
- Para a revisão prevista no art. 58 do ADCT da Carta Magna de 1988, deve-se considerar 
o valor do salário mínimo vigente no mês do pagamento da última contribuição 
previdenciária, e não o valor do salário mínimo vigente no mês da concessão da 
aposentadoria. 
- O art. 58 do ADCT teve vigência temporária e, por isso, o pagamento das diferenças 
devidas na forma do mencionado artigo sofre solução de continuidade com a entrada em 
vigor da Lei nº 8.213/91, a qual não previu a equiparação do benefício previdenciário ao 
salário mínimo. 
- Quanto à correção monetária, considerando-se que a presente ação fora proposta em 
novembro de 1993 e tendo em vista a prescrição qüinqüenal, o pagamento das parcelas 
atrasadas iniciar-se-á em novembro de 1988, devendo incidir a Lei nº 6.899/81 até 
dezembro de 1991, quando passou a vigorar a Lei nº 8.213/91 (INPC) e seus critérios até 
o advento da Lei nº 8.542/92 (IRSM). 
- Apelação e recurso adesivo improvidos". (AC 73.778-RN. Relator Juiz José Maria 
Lucena. Julg. 19.12.96. Publ. DJ 07.02.97, p. 6015). 
Por tais razões, dou parcial provimento à apelação, considerando procedente o pedido de 
revisão do benefício da autora de forma a que o mesmo corresponda à aposentadoria por 
invalidez a que o seu falecido marido faria jus na data do seu óbito, correspondente a 
94% (noventa e quatro por cento) do salário-de-benefício do último auxílio-doença que o 
mesmo gozou. Além disso, determino o reajustamento do valor das prestações mensais 
do benefício referido, nos termos da Súmula nº 260 do ex-TFR, até abril/89, e a partir daí 
na forma do artigo 58 do ADCT da CF/88, até a vigência da Lei nº 8.213/91. 
Os respectivos atrasados devem ser pagos corrigidos monetariamente a partir do 
ajuizamento da ação, na forma da Lei 6.899/81, até o advento da Lei nº 8.213/91 e, 
posteriormente, de acordo com os índices utilizados pelo INSS para a correção dos seus 
próprios créditos, acrescidos de juros de mora de 1% (um  por cento) ao mês, a partir da 
citação, observada a prescrição qüinqüenal. Fixo os honorários advocatícios na base de 
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 74.866-RN  
Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Apelante: RITA FARIAS DE OLIVEIRA 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. JOSÉ SEGUNDO DA ROCHA E OUTROS (APTE.) E ANNA KATHYA 
HELINSKA E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Constitucional e Previdenciário. Teto máximo do salário-de-contribuição (art. 28, § 5º, da 
Lei 8.212/91). Inexistência de ofensa à Constituição Federal (arts. 201, § 5º, e 202). À 
legislação ordinária restou o disciplinamento do sistema previdenciário. Norma 
constitucional que assegurou, apenas, o benefício mínimo a ser pago e a forma de cálculo 
da aposentadoria. Apelação improvida. 
1. A Lei nº 8.212/91, que, em seu artigo 28, § 5º, fixou o teto máximo do salário-de-
contribuição, não ofendeu a CF/88 (arts. 201, § 5º, e 202), que apenas estabeleceu um 
valor mínimo para os salários-de-benefício e a forma de cálculo da aposentadoria, 
restando o disciplinamento do sistema previdenciário para a legislação ordinária. 
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2. Alegação de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 8.212/91 que não deve 
prevalecer, sendo correta a aplicação do teto máximo do salário-de-contribuição na 
fixação do valor da aposentadoria.  
3. Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à 
apelação e à remessa oficial, na forma do relatório, voto e das notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 19 de março de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Trata-se de apelação de sentença 
que decidiu ser improcedente o pedido da autora de ter o valor da renda inicial da sua 
aposentadoria corrigido, nos termos dos arts. 201, § 3º, e 202 da Constituição Federal, 
sem a limitação do teto máximo do salário-de-benefício, previsto no § 5º do art. 28 e art. 
29, caput, da Lei nº 8.212/91 e no § 2º da Lei 8.213/91. 
Em suas razões recursais, a apelante sustenta a inconstitucionalidade dos dispositivos 
legais citados, que limitaram, a seu ver, indevidamente, a forma de correção dos salários-
de-contribuição utilizados para a apuração da Renda Mensal Inicial (RMI), porque tal 
limitação não estaria prevista na Lei Maior. 
Sem contra-razões. 
Regularmente processado o recurso, subiram os autos a este Tribunal, onde me vieram 
conclusos. 
Dispensada a revisão (Regimento Interno, art. 30, IX). 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): Verifico que o cerne da 
questão é justamente saber se a limitação imposta pelo art. 28, § 5º, da Lei nº  8.212/91, 
está de acordo com o Texto Constitucional. 
Analisando a matéria, assim decidiu o MM. Juiz sentenciante: 
"Certo é, e de negar-se mesmo não há, que o constituinte não estabeleceu o valor 
máximo do salário-de-contribuição, restringindo-se a assegurar que a aposentadoria seria 
calculada levando-se em consideração a média dos trinta e seis últimos salários-de-
contribuição, corrigidos monetariamente mensalmente. Contudo, isso não significa que 
defeso, ao legislador subconstitucional, cuidar do assunto, preceituando um limite 
máximo. O ideal, realmente, era que não houvesse tal limite, prestando, assim, o 
benefício de prestação continuada, em essência, para substituir o rendimento do trabalho 
do segurado. 
No nosso sistema previdenciário, tal contemplado na Constituição, garante-se ao 
segurado o direito de perceber benefício, que substitua o salário-de-contribuição ou o 
rendimento do trabalho, igual ou superior ao salário mínimo. Não se reconhece, no 
entanto, o direito a receber benefício previdenciário sem que estabelecido um limite 
máximo. 
Assim sendo, o cálculo da aposentadoria realizado nos termos do comando estampado 
no art. 28, § 5º, da Lei 8.212/91, é correto, não merecendo reparos mediante controle 
judicial, daí porque prosperar não carece a pretensão ajuizada". (Fls. 15/17). 
Perfilho o entendimento esposado pelo MM. Juiz Federal, no sentido de não ser admitida 
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a concessão do benefício de aposentadoria sem que seja observado o limite máximo do 
salário-de-contribuição, como estabelecido no art. 28, § 5º, da Lei 8.212/91. Tal conclusão 
é possível a partir de uma simples interpretação sistemática dos dispositivos 
constitucionais que disciplinam a matéria (arts. 201, § 5º, e 202, caput), e do dispositivo 
legal citado, pelo que passo a transcrevê-los. Dizem os mencionados artigos da Lei Maior: 
"Art. 201. (...); 
(.......................................................). 
§ 5º. Nenhum benefício que substitua o salário de  contribuição ou rendimento do trabalho 
do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. 
Art. 202. É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o benefício sobre 
a média dos trinta e seis últimos salários de contribuição, corrigidos monetariamente mês 
a mês, e comprovada a regularidade dos reajustes dos salários de contribuição de modo 
a preservar seus valores reais e obedecidas as seguintes condições: 
........................................................." 
Por seu turno, estabelece o art. 28 da Lei 8.212/91: 
"Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: 
I — para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração efetivamente recebida ou 
creditada a qualquer título, durante o mês, em uma ou mais empresas, inclusive os 
ganhos habituais sob a forma de utilidades, ressalvado o disposto no § 9º e respeitados 
os limites dos §§ 3º, 4º e 5º deste artigo; 
(...............................). 
§ 3º. O limite mínimo do salário-de-contribuição corresponde ao piso salarial, legal ou 
normativo, da categoria ou, inexistindo este, ao salário mínimo, tomado no seu valor 
mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o 
mês. 
(...............................). 
§ 5º. O limite máximo do salário-de-contribuição é de Cr$ 170.000,00 (cento e setenta mil 
cruzeiros), reajustado a partir da data da entrada em vigor desta Lei, na mesma época e 
com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada 
da Previdência Social". 
Resta claro, assim, que a garantia da limitação mínima estabelecida pelo art. 201, § 5º, da 
CF/88, diz respeito ao menor salário-de-benefício pago pela Previdência Social. Por sua 
vez, o art. 202 da Lei Maior assegura que a aposentadoria será calculada sobre a média 
dos últimos 36 salários-de-contribuição, corrigidos monetariamente. Entretanto, a 
Constituição não estabelece o que deve se entender por salário-de-contribuição, nem, 
tampouco, limita-o a valores máximos e mínimos, cabendo, assim, à legislação ordinária 
fazê-lo. 
Portanto, ao estabelecer em que consiste o salário-de-contribuição, bem como limitá-lo 
dentro de valores máximos e mínimos, a Lei nº 8.212/91 nada mais fez do que assegurar 
um sistema previdenciário capaz de operacionalizar as determinações da Carta Magna, 
em que contribuições e benefícios estejam em equilíbrio, garantindo a saúde financeira de 
tal sistema. Não agiu, assim, o legislador ordinário em desacordo com os dispositivos 
constitucionais já referidos, pelo que devem ser rechaçadas as alegações da autora, 
sendo correta a aplicação do teto máximo do salário-de-contribuição para a fixação da 
sua aposentadoria. 
Por tais razões, não merecendo qualquer reforma a sentença recorrida, nego provimento 
à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 77.414-AL 
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Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelante: ANTÔNIO SAPUCAIA DE ARAÚJO 
Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF 
Advogados: DRS. EDISON HOLANDA MOREIRA (APTE.) E EVERALDO JOSÉ LYRA DE 
ALMEIDA E OUTROS (APDA.) 
 

EMENTA 
Processual Civil. Embargos de terceiro. Alienação de imóveis, durante o feito executivo, 
que reduziu os devedores à insolvência. Fraude à execução configurada. Improcedência 
dos embargos. 
1. Correndo contra os devedores execução de proporções a envolver todo o seu 
patrimônio, a alienação de parte desse patrimônio, capaz de levá-los à insolvência, 
configura fraude à execução (artigo 593, inciso II, do Código de Processo Civil — CPC). 
2. A falta de nomeação, pelos devedores — embora regularmente intimados para tanto —
, de outros bens livres e desembaraçados, em substituição aos imóveis vendidos, faz 
presumir a insolvência (artigo 750, inciso I, do CPC). 
3. Ineficácia da alienação, tão-somente, em relação ao credor do feito executivo. 
4. Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima 
identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator 
e notas taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 17 de abril de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: A Caixa Econômica Federal - CEF ajuizou ação 
de execução contra José Izaias de Almeida e Janete Carneiro de Almeida, feito este 
distribuído para a Segunda Vara da Seção Judiciária de Alagoas. Através de Carta 
Precatória, foram penhorados 10 (dez) imóveis dos executados, todos localizados na 
cidade de Maribondo/AL. 
Ocorre que, antes de leiloados os referidos bens, interpôs Antônio Sapucaia de Araújo 
embargos de terceiro (de fls. 03 a 07 dos autos), alegando ser proprietário de alguns dos 
imóveis constantes do Auto de Penhora (de fls. 20 e 21 dos autos da Carta Precatória, em 
apenso). 
Fez anexar aos embargos cópia autenticada da respectiva escritura de compra e venda, 
devidamente registrada em Cartório. 
A Caixa Econômica Federal, em impugnação oferecida (v. fls. 21 a 25), alegou haverem 
os executados praticado fraude à execução, nos termos previstos no artigo 593, inciso II, 
do Código de Processo Civil - CPC, haja vista não disporem os mesmos de outros bens a 
penhorar, em substituição àqueles alienados, caracterizando-se situação de insolvência. 
Fez acrescentar julgado onde se entende configurada a fraude à execução, 
independentemente de já haver sido realizada a penhora, bastando a existência de 
processo executivo em curso. 
Após suscitado conflito de competência pelo Juiz de Direito da Comarca de Maribondo, 
relativamente ao julgamento dos referidos embargos, decidiu o Pleno deste egrégio 
Tribunal Regional Federal, com arrimo na Súmula 33 do extinto Tribunal Federal de 
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Recursos, que seria o juízo deprecado o competente para o julgamento, e não o Juízo 
Federal da Seção Judiciária de Alagoas - juízo deprecante. 
O douto Juiz monocrático, em sentença de fls. 41 usque 46, julgou improcedentes os 
embargos, aduzindo, como razões de decidir: a) a aplicação, à espécie, do artigo 593, 
inciso II, do CPC, retrorreferido, caracterizando a hipótese sub judice como fraude à 
execução; b) que os executados, "a despeito de intimados da penhora, ficaram silentes 
em indicar outro bem idôneo para assegurar os direitos da exeqüente-embargada (...), 
sendo de presumir sua insolvência". 
A apelação interposta pelo embargante (às fls. 48 a 51 dos autos) funda-se nos seguintes 
argumentos: a) a inexistência de prova de que os executados não possuíam outros bens 
para garantir o juízo (ressalta-se possuírem os mesmos oito imóveis); b) o fato de datar a 
ciência da penhora de 04.10.89, posterior, portanto, à data da alienação (que se realizou 
em 05.04.89). 
Contra-razões em louvores à r. decisão vergastada. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Não merece reparos a r. sentença 
proferida no juízo planicial. 
Aduz o embargante/apelante, em suma, que, dentre os imóveis penhorados pelo Sr. 
Oficial de Justiça, em virtude de ação de execução ajuizada pela CEF contra José Izaias 
de Almeida e Janete Carneiro de Almeida (v. Auto de Penhora às fls. 20 e 21 dos autos 
da Carta Precatória, em apenso), figuram 02 (dois) imóveis de sua propriedade, posto que 
a ele transferidos pelos executados antes da efetivação da penhora. 
No tocante à inexistência de gravame sobre os imóveis, quando de sua alienação, tal se 
encontra isento de dúvida. Deveras, data a alienação de 05 (cinco) de abril de 1989; a 
efetivação da penhora pelo Sr. Oficial de Justiça, por seu turno, deu-se em 04 (quatro) de 
outubro de 1989, portanto, seis meses após a venda. 
Impende salientar, contudo, que a alienação de um bem, em fraude à execução, não 
pressupõe, necessariamente, a existência de um gravame judicial sobre esse mesmo 
bem. Basta, para a caracterização da fraude, a existência de ação executiva em 
andamento. 
Confira-se o artigo 593 do Código de Processo Civil - CPC, verbis: 
"Considera-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens: 
I - quando sobre eles pender ação fundada em direito real; 
II - quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz 
de reduzi-lo à insolvência; 
III - nos demais casos expressos em lei". 
(Grifos meus). 
Depreende-se do inciso II, supratranscrito, que a caracterização de fraude à execução 
independe da existência de penhora sobre o bem, bastando a existência de demanda 
capaz de reduzir o devedor à insolvência. 
Cai bem a lanço, neste tocante, a seguinte ementa do colendo Supremo Tribunal Federal 
- STF: 
"Embargos de terceiro. Fraude da execução. Para que se configure fraude de execução 
basta a existência de demanda pendente. Não se requer que em tal demanda haja 
penhora, e muito menos que tenha sido inscrita; basta a existência da lide pendente e a 
situação de insolvência do acionista. 
Recurso extraordinário conhecido e provido". (Recurso Extraordinário nº 83.515-SP, Rel. 
Min. Cordeiro Guerra, in RTJ 79/621). 
Segundo o magistério de Theotonio Negrão¹, "A caracterização de fraude de execução 
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prevista no inciso II do art. 593, CPC, ressalvadas as hipóteses de constrição legal, 
reclama a concorrência de dois pressupostos, a saber, uma ação em curso (seja 
executiva, seja condenatória), com citação válida, e o estado de insolvência a que, em 
virtude da alienação ou oneração, foi conduzido o devedor". 
O estado de insolvência, segundo previsão do artigo 750, inciso I, do Código de Processo 
Civil, ocorre "quando o devedor não possuir outros bens livres e desembaraçados para 
nomear à penhora". A insolvência, neste caso, é presumida, conforme prescreve o caput 
do mesmo dispositivo. 
No caso sub examine, portanto, cumpre perquirir se a alienação do imóvel importou em 
estado de insolvência dos executados. 
Data maxima venia de entendimentos em contrário, entendo que, no caso sob enfoque, 
há uma presunção legal de insolvência dos executados, nos termos do artigo 750, inciso I, 
supratranscrito. 
Em momento algum, no caso em tela, indicaram os devedores/executados outros bens, 
além dos já penhorados pelo Oficial de Justiça, para garantia do juízo. Não obstante 
conhecedores do fato de que, dentre os imóveis penhorados, figuravam alguns que já 
haviam sido pelos mesmos vendidos, não procuraram nomear outros bens para garantia 
do pagamento da dívida executada. 
Ora, se foram penhorados 10 (dez) imóveis, e, dentre estes, 02 (dois) não eram mais de 
propriedade dos devedores, cumpria-lhes nomear outros bens (se os tivessem), livres e 
desembaraçados, que pudessem garantir o juízo. 
Tem-se, pois, que, não possuindo os devedores bens outros capazes de garantir a dívida, 
há de se presumir a insolvência dos mesmos. 
Deveras, se o patrimônio dos executados era constituído dos 10 (dez) imóveis, e se todos 
eles foram utilizados para garantia da dívida, a alienação de um - ou alguns - deles 
reduziu os devedores/executados à insolvência. 
Ademais, se os devedores — cientes de que contra eles corria demanda de proporções 
tais que poderia consumir todo o seu patrimônio — alienaram bens que importaram em 
redução desse patrimônio, praticaram fraude à execução. 
Cai bem a lanço, neste tocante, o magistério do insigne processualista Humberto 
Theodoro Júnior, in verbis: 
"A aplicação do dispositivo [artigo 593, inciso II] deve ser feita distinguindo-se a hipótese 
em que o bem alienado esteja ou não vinculado especificamente à execução (penhora, 
direito real ou medida cautelar). 
Não havendo a prévia sujeição do objeto à execução, para configurar-se a fraude deverá 
o credor demonstrar o eventus damni, isto é, a insolvência do devedor decorrente da 
alienação ou oneração. Esta decorrerá normalmente da inexistência de outros bens 
penhoráveis ou da insuficiência dos encontrados. Observe-se que a insolvência não deve 
decorrer obrigatoriamente da demanda pendente, mas sim do ato de disposição praticado 
pelo devedor". 
(Grifos inexistentes no original). 
Destarte, correndo contra os devedores execução de proporções a envolver todo o seu 
patrimônio, a alienação de parte desse patrimônio, capaz de levá-los à insolvência 
(passivo superior ao ativo), configura fraude à execução. 
Faço transcrever, em reforço da tese ora colacionada, excerto de voto proferido no 
julgamento da Apelação nº 251.098, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (in RT 508/70): 
"Para que se caracterize a fraude à execução vai-se mais longe. Nem mesmo a penhora é 
necessária, bastando a existência de lide pendente, suficiente para alterar o patrimônio do 
alienante. Assim já se pronunciou o mais alto Tribunal do País, invocando o magistério de 
Pontes de Miranda e Amaral Santos. Foi o que ficou assente no  
Recurso Extraordinário nº 75.349, do Paraná, à unanimidade, em acórdão relatado pelo 
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Min. Luiz Gallotti. Consignou-se no julgado que 'não se requer que em tal demanda haja 
penhora, e, muito menos, que tenha sido inscrita. Nem há cogitar de boa ou má-fé do 
adquirente. 
Ora, o executado não ignorava a existência da execução, já que citado para a demanda e, 
após sofrer a penhora, aceitou ficar como depositário do bem oferecido em garantia. Não 
obstante, sem ter outro para dar em substituição, vendeu o imóvel penhorado e, em 
nenhuma oportunidade, mesmo depois de citado para esta demanda, procurou 
demonstrar possuir outros bens livres para garantir a execução". 
(Grifei). 
No julgado adrede transcrito, tem-se a mesma hipótese dos autos: o devedor, enquanto 
pendente ação executiva, alienou bem imóvel, deixando de nomear outros bens para 
garantia do juízo. Presumiu-se, também naquela oportunidade, que, com a alienação, 
restou o devedor insolvente, incidindo na hipótese de fraude à execução. 
Impende salientar, inclusive, que a fraude à execução independe de má-fé. Cuida-se de 
presunção legal. Se a alienação dos bens importou em insolvência dos devedores, e, 
consequentemente, em prejuízo de seus credores, caracterizada está a fraude. 
Observe-se, enfim, que não se está, através do presente, invalidando a venda realizada 
pelos devedores. 
Conforme o tem entendido a mais autorizada doutrina pátria, a venda realizada em fraude 
à execução, embora válida, carece de eficácia em relação ao feito executivo contra o qual 
foi praticada. 
Não se há de discutir da validade da mesma. A venda preenche os requisitos de 
existência e validade jurídica. A alienação dispõe até mesmo de eficácia perante as 
pessoas que não integrem o processo executivo. Em relação a este, contudo, não produz 
a mesmos efeitos, haja vista ter sido realizada em desconformidade à legislação aplicável. 
Confira-se, a esse respeito, o seguinte julgado: 
"Na fraude à execução, o ato não é nulo, inválido, mas sim ineficaz em relação ao credor. 
Ocorrendo, porém, remição da execução (CPC, art. 651), não mais se pode cogitar da 
ineficácia do ato de alienação (RSTJ 20/282)". 
Forrado nessas razões, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
¹ In Código de Processo Civil e legislação processual civil em vigor. 27ª edição, Saraiva, 
p. 452. 
² Observe-se que, de acordo com o artigo 659 do Estatuto Processual Civil em vigor, "Se 
o devedor não pagar, nem fizer nomeação válida, o oficial de justiça penhorar-lhe-á tantos 
bens quantos bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 
advocatícios". 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 79.299-AL 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelado: JOÃO SOARES DA SILVA 
Advogados: DRS. DILENE MARIA RAMOS PEIXOTO E OUTROS (APTE.) E ESSI QUEIROZ 
DE SOUTO (APDO.) 
 

EMENTA 
Previdenciário e Processual Civil. Pensão por morte. Companheiro. Caracterização de 
união estável. Desnecessidade de apresentação dos documentos previstos no artigo 20 
do Decreto nº 611, de 1992. Provas testemunhal e documental suficientes para o 
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convencimento do magistrado. 
1. A caracterização da união estável, para fins de percepção do benefício de pensão por 
morte, pode ser comprovada, judicialmente, por quaisquer meios em direito permitidos. A 
exigência de apresentação dos documentos indicados pelo artigo 20 do Decreto nº 611, 
de 1992, refere-se, tão-somente, aos requerimentos administrativos. 
2. Em processo judicial, pode-se constatar a existência de união estável, 
independentemente da apresentação dos referidos documentos, vez que, de acordo com 
o princípio da persuasão racional do juiz, pode o mesmo considerar a prova testemunhal 
como bastante para a comprovação do concubinato. 
3. Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima 
identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator 
e notas taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 17 de abril de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: João Soares da Silva ajuizou ação ordinária 
contra o INSS — Instituto Nacional do Seguro Social, no afã de obter a concessão do 
benefício de pensão por morte. 
Assevera o autor que viveu em união estável com Maria Gomes da Silva, a qual veio a 
falecer em 20.03.88, na qualidade de segurada da Previdência Social, fazendo nascer 
para o mesmo o direito ao citado benefício. 
Anexaram-se à peça vestibular a certidão de óbito da ex-companheira e vários outros 
documentos, os quais demonstram a identidade de endereços do autor e da finada, 
inclusive designando-o, em algumas passagens, como concubino da mesma. Peça 
pórtico às fls. 02 usque 04 dos autos. 
O Instituto réu, em contestação oferecida (às fls. 38/41 dos autos), requereu fosse o 
pedido julgado improcedente, haja vista não haver o autor juntado nenhum dos 
documentos a que alude o Regulamento dos Benefícios (Decreto nº 611, de 1991), 
necessários à comprovação da união estável. 
Designada audiência para oitiva das testemunhas do autor, foram as mesmas unânimes 
em confirmar a convivência do autor com a falecida, de 1978 até o passamento da 
mesma. 
O douto Juiz monocrático, em sentença de fls. 65 a 67, julgou procedente o pleito do 
autor, entendendo comprovada, no caso sub examine, a existência da união estável, a 
autorizar o requerimento do benefício da pensão por morte. 
Ressaltou o Magistrado que tanto a prova testemunhal como os documentos carreados 
aos autos são bastantes para comprovar que o autor e sua ex-companheira conviveram 
durante dez anos, inclusive, sob o mesmo teto. 
Irresignado, apelou o INSS (recurso de fls. 69 a 72), alegando inexistir nos autos 
"quaisquer indícios de prova material de que o apelado mantinha união estável com a 
segurada falecida". Acrescenta que nenhum dos documentos arrolados no artigo 20 do 
Regulamento (o apelante, erroneamente, refere-se ao artigo 20 da Lei nº 8.213, de 1991) 
foi acostado aos autos, sendo forçoso reconhecer a insuficiência das provas 
apresentadas. 
Contra-razões do autor/apelado (às fls. 75/77) pela manutenção do decisum. Afirma-se, 
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em resumo, que o Instituto apelante, ao negar a existência da união estável, incorreu em 
contradição, vez que os documentos por ele próprio emitidos (e anexados aos autos com 
a inicial) demonstram a identidade de endereços do autor e de sua ex-companheira. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Não merece reparos a r. sentença 
guerreada. 
Objetiva-se, no presente feito, a concessão de pensão por morte, a qual é concedida aos 
dependentes do segurado falecido, nos termos determinados pelo artigo 74 da Lei nº 
8.213, de 1991, in verbis: 
"A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, 
aposentado ou não, a contar da data do óbito ou da decisão judicial, no caso de morte 
presumida". 
Os dependentes do segurado, ou seja, as pessoas que têm direito à percepção do 
benefício de pensão por morte, são aquelas indicadas no artigo 16 do mesmo diploma 
legal, in verbis: 
"São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes 
do segurado: 
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer 
condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; 
II - os pais; 
III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou 
inválido. 
§ 1º. A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às 
prestações os das classes seguintes". 
(Grifei). 
Ressalte-se, inclusive, a previsão do § 4º do citado artigo 16, o qual estabelece que "A 
dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais 
deve ser comprovada". 
Em relação ao companheiro, portanto, cumpre, tão-somente, a comprovação da efetiva 
existência de união estável. 
A sociedade conjugal sem matrimônio, ou seja, a união estável, admite comprovação por 
diversas maneiras, tais como a convivência sob o mesmo teto, a existência de prole 
comum, a existência de conta bancária conjunta etc. 
Invoca o Instituto apelante que não poderia ser o caso sub judice caracterizado como 
concubinato, vez que não logrou o autor trazer aos autos nenhum dos documentos 
previstos no artigo 20 do Decreto nº 611, de 1992, de que constituem exemplos a certidão 
de nascimento de filhos havidos em comum, a prova do mesmo domicílio, a anotação 
constante da CTPS do segurado etc. 
Observo, primeiramente, que o Decreto nº 611, de 1992, foi recentemente revogado pelo 
Decreto nº 2.172, de 1997, o qual, não obstante, traz previsão idêntica no que respeita à 
comprovação da união estável (cf. artigos 19, § 7º, e 20, I, do novo decreto). 
Entendo, no entanto, que o juiz, para verificar como existente uma união estável, não está 
vinculado à apresentação, pelo postulante, dos documentos indicados na aludida norma 
jurídica. 
A comprovação do concubinato, através da apresentação dos referidos documentos, 
refere-se, tão-somente, ao requerimento administrativo do benefício. 
Em juízo, dispõe o magistrado de outros meios de prova, tais como a prova testemunhal, 
os quais podem se afigurar suficientes para o seu convencimento. 
Confira-se, neste tocante, a seguinte ementa deste Sodalício: 
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"Processual Civil e Previdenciário. Comprovação de tempo de serviço. Prova testemunhal. 
- A limitação legal ao peso da prova exclusivamente testemunhal, para fins de 
comprovação de tempo de serviço, destina-se às autoridades administrativas 
previdenciárias, não alcançando o juiz, que pode reconhecê-lo com base em tal elemento 
probatório. 
- Precedentes. 
- Apelação improvida". (AC nº 98.761-CE, Rel. Juiz Castro Meira, julg. em 20.06.96, DJ 
12.07.96, p. 47984). 
Deveras, vige em nosso ordenamento o princípio da persuasão racional, em virtude do 
qual pode o juiz apreciar os fatos segundo as regras do livre convencimento, atentando, 
obviamente, para os fatos e circunstâncias constantes dos autos¹. 
No caso sob enfoque, inclusive, além da prova testemunhal idônea, a testificar a 
existência da união estável, logrou o autor/apelado trazer aos autos prova documental 
que demonstra possuírem, o autor e sua ex-companheira, o mesmo domicílio. 
Realmente, os documentos de fls. 18 e 19, emitidos pelo próprio INSS, demonstram a 
identidade de domicílio do autor e da finada. 
No documento de fls. 14 (emitido pela Santa Casa de Misericórdia de Maceió), por seu 
turno, designa-se o apelado como concubino da então paciente daquela instituição de 
saúde. 
Evidenciado está, portanto, que as provas colacionadas aos autos se bastam, por si, para 
a comprovação da existência efetiva de união estável. Afiguram-se como desnecessários 
os documentos invocados pelo INSS, os quais, reitere-se, somente são imprescindíveis 
para o requerimento administrativo. 
Tudo se encasca, portanto, para referendar a posição sufragada neste Tribunal de que 
não se afigura como necessária a apresentação dos aludidos documentos. Observe-se o 
seguinte julgado, ad litteram: 
"Previdenciário. Companheira. Pensão. Direito. Prova produzida em justificação judicial. 
Acumulação com pensão estadual.  
- As provas da vida em comum, para o fim de percepção de benefício previdenciário na 
condição de companheira, não devem ser necessariamente constituídas dos documentos 
relacionados no art. 11 da CLPS, de vez que nem todas as pessoas, principalmente as 
mais pobres, podem dispor deles. Para estas a prova da vida em comum não pode ser 
outra senão a testemunhal, como a que foi produzida pela autora em justificação judicial 
devidamente homologada, a cujo processo se fez presente o INPS. 
- O fato de vir o dependente percebendo outra pensão paga pelo órgão de previdência 
estadual não constitui obstáculo a que ele faça jus também à pensão devida pela 
previdência social urbana. É que, além de não existir acumulação ilícita de pensões, elas 
podem ser percebidas cumulativamente, desde que o de cujus tenha sido filiado a dois 
regimes previdenciários distintos em razão do exercício de atividades igualmente 
distintas. 
- Apelação desprovida. Sentença confirmada". (AC nº 6.223-CE, Rel. Juiz Orlando 
Rebouças, julg. em 11.10.90, DJ 23.11.90, p. 28227) (sem grifos no original). 
A jurisprudência tem entendido, inclusive, que a prova testemunhal, por si só, pode ser 
bastante para a caracterização da união estável. Confira-se, a propósito, a seguinte 
ementa: 
"Previdenciário e Processual Civil. Mandado de Segurança. Pensão à companheira. 
Dependência econômica e vida em comum. Prova. 
- A prova testemunhal, especialmente a colhida em justificação judicial, é idônea para 
comprovação da sociedade de fato entre o casal, bem como da dependência econômica 
da companheira, para efeito de concessão de pensão previdenciária. 
- O mandado de segurança não é sede própria para cobrança de prestações vencidas. 
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- Apelação parcialmente provida". (AMS nº 1.150-CE, Rel. Juiz Hugo Machado, julg. 
15.02.90, DJ 07.04.90) (grifos meus). 
Faz-se mister ressaltar, enfim, que o artigo 75 da Lei nº 8.213, de 1991, relativo à pensão 
por morte, recebeu nova redação, através da Lei nº 9.032, de 28.04.95, passando a 
apresentar o seguinte teor: 
"O valor mensal da pensão por morte, inclusive a decorrente de acidente do trabalho, 
consistirá numa renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-
benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei". 
À época do ajuizamento do feito, vigorava a antiga redação do dispositivo, onde se 
determinava a percepção, pelos dependentes, de apenas 80% (oitenta por cento) do 
salário-de-benefício do de cujus. 
Tenho que o autor tem direito ao percentual de 80% (oitenta por cento) apenas até a 
vigência da nova lei, ou seja, até 28 (vinte e oito) de abril de 1995. A partir daí, passa a 
fazer jus a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício.  
Nem se alegue a ocorrência de julgamento ultra petita. Naha mihi factum dabo tibi jus: à 
parte cumpre relacionar os fatos, ao juiz cumpre dizer do direito. Sendo assim, a 
aplicação do novo dispositivo legal, conforme redação posteriormente atribuída, 
representa, tão-somente, o correto enquadramento jurídico da lide posta em juízo. 
Posto isto, nego provimento à apelação, condenando o Instituto apelante ao pagamento 
da pensão por morte ao autor, inclusive prestações vencidas, observando-se, neste 
tocante, o lapso prescricional de 05 (cinco) anos, a contar da data da propositura do feito. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 81.197-CE 
Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: SOCIEDADE VIEIRA DE BEBIDAS LTDA. 
Advogados: DRS. TARCÍSIO RODRIGUES PINTO E OUTROS (APDA.) 
 

EMENTA 
Tributário. IPI. Anulação de lançamento. Selo de controle previsto na Lei 4.502/64. 
Inconstitucionalidade da cobrança da taxa de ressarcimento do custo da estampilha 
estatuída pelo Decreto 1.437/75. Manutenção da autuação que verificou a inobservância 
da aposição da estampilha. Apelação e remessa oficial providas. Inversão dos ônus da 
sucumbência. 
1. A cobrança de taxa para ressarcimento do custo da estampilha, assim como a 
destinação da receita auferida para o FUNDAP, previstas no Decreto 1.437/75, são 
inconstitucionais, conforme decidiu o STF (RE 97.718-0/SP), porém não há que ser 
anulado o lançamento decorrente da autuação de empresa que comercializava 
aguardente sem observância à exigência de aposição da estampilha, como determina a 
Lei nº 4.502/64. 
2. A declaração da inconstitucionalidade do Decreto 1.437/75 acarreta a desobrigação do 
pagamento da taxa de ressarcimento do custo da estampilha, dando margem ao direito de 
restituição dos valores já pagos. 
3. Apelação e remessa oficial providas. 
4. Inversão dos ônus da sucumbência. 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
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Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento à 
apelação e à remessa oficial, na forma do relatório, voto e das notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 19 de março de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Trata-se de apelação e remessa 
oficial de sentença que, declarando a inconstitucionalidade do Decreto-lei nº 1.437/75 e, 
em conseqüência, a ilegalidade da Portaria nº 282/78, julgou procedente a presente ação 
anulatória de lançamento fiscal, após decretar a insubsistência do auto de infração 
lavrado em decorrência da não observância da obrigatória aposição do selo de controle 
de qualidade nas garrafas de aguardente produzidas pelo autor, conforme determinado na 
Lei nº 4.502/64. 
Em suas razões apelatórias, a Fazenda Nacional sustenta a legalidade da autuação 
efetuada, pugnando pela reforma total da sentença. 
Contra-razões apresentadas. 
Regularmente processado o recurso e face ao reexame obrigatório, 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): Observo, de início, que a 
exigência da utilização do selo de controle nas garrafas de aguardente, cuja 
inobservância deu vez à autuação impugnada através da presente ação anulatória de 
lançamento fiscal, deriva do comando insculpido no artigo 46 da Lei nº 4.502, de 30 de 
novembro de 1964, que diz: 
"Art. 46. O regulamento poderá determinar, ou autorizar, que o Ministério da Fazenda, 
pelo seu órgão competente, determine a rotulação, marcação ou numeração, pelos 
importadores, arrematantes, comerciantes ou repartições fazendários, de produtos 
estrangeiros cujo controle entenda necessário, bem como prescrever, para 
estabelecimentos produtores e comerciantes de determinados produtos nacionais, 
sistema diferente de rotulagem, etiquetagem, obrigatoriedade de numeração ou aplicação 
de selo especial que possibilite o seu controle quantitativo". 
Posteriormente, com fulcro no Decreto-lei nº 1.437/75, que determinou o fornecimento dos 
selos referidos no dispositivo legal acima, mediante ressarcimento dos custos e demais 
encargos, destinando a receita auferida com tal fornecimento para o FUNDAP — Fundo 
Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização, o 
Ministro da Fazenda baixou a Portaria nº 282, de 15 de maio de 1978, fixando os valores, 
em dinheiro, a serem pagos pelo contribuinte, como forma de ressarcimento dos valores 
dos selos. 
Analisando o citado Decreto-lei nº 1.437/75, assim considerou o MM. Juiz Federal prolator 
da sentença recorrida: 
"Quanto ao argumento da inconstitucionalidade do Decreto-lei 1.437/75, feito pela 
promovida, este procede. O referido decreto-lei não devia ter determinado que os 
recursos provenientes do fornecimento dos selos de controle fossem recolhidos como 
receita da FUNDAP, porque isso afronta a Constituição Federal, quer a anterior, quer a 
atual. 
O STF já afirmou a inconstitucionalidade da destinação de qualquer receita tributária, 
mesmo de natureza moratória, a quaisquer órgãos ou fundos públicos ou entidades 
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filantrópicas (RE nº 97.718-0/SP-Ac. un. do Tribunal Pleno, em 24.03.83. Rel. Min. Soares 
Muñoz, in DJU de 24.06.83). 
Por esse ângulo, não resta dúvida de que assiste razão à autora. É, realmente, 
inconstitucional e ilegal a cobrança do selo de controle e, por conseguinte, nulo o auto de 
infração lavrado pela fiscalização do IPI contra a autora". (Fls. 45/46). 
Perfilho o entendimento esposado pelo ilustre Magistrado, no tocante à 
inconstitucionalidade do Decreto-lei nº 1.437/75, pelos mesmos fundamentos por ele 
utilizados. No entanto, verifico que a autora foi autuada pela fiscalização tributária por 
conta da não observância da obrigatoriedade da aposição do selo de controle em todas 
as embalagens de aguardente por ela comercializadas, mas isso não teve nada a ver com 
o pagamento ou não da taxa referente à aquisição de tal selo. A diferença entre os fatos é 
óbvia. 
A exigência do selo como instrumento de política fiscal, a ser afixado nas garrafas de 
bebida comercializadas, foi prevista no art. 46 da Lei nº 4.502/64, como já dito. Assim, 
entendo, a declaração da inconstitucionalidade do decreto-lei que determinou a cobrança 
da taxa pelo fornecimento do selo de controle não pode ensejar a nulidade de todo o 
procedimento fiscalizatório, que, em verdade, está fundamentado na própria lei. A 
inconstitucionalidade do ato, não  há dúvidas, pode dar vez à cessação da cobrança da 
referida taxa de ressarcimento do valor do selo, ou à devolução dos valores já pagos. 
Nesse mesmo sentido, já se pronunciou esta egrégia Primeira Turma: 
"Tributário. IPI. Anulação de lançamento de controle. DL 1437/75. 
- O reconhecimento da inconstitucionalidade da onerosidade na aquisição de selos de 
controle do IPI não autoriza a nulidade de lançamento por diferença a menor no estoque 
de tais selos e por apreensão de unidades de aguardente sem sua aposição. 
- Tal exigibilidade foi instituída pela Lei 4.502/64, limitando-se o DL 1.437/75 a revogar a 
gratuidade. 
- A inconstitucionalidade do DL 1.437/75 poderia acarretar, apenas, se fosse o caso, o 
direito à devolução do valor pago pelo fornecimento das estampilhas. 
- Apelação e remessa providas". (AC nº 10294/CE. Rel. Juiz Castro Meira. Julg. 24.10.91. 
Publ. DJ 18.11.91, p. 29028). 
Dessa forma, entendo não ser caso de anulação do lançamento decorrente da autuação 
fiscal sofrida pela autora, que apurou a inobservância da obrigatoriedade da aposição do 
selo de controle do IPI nas garrafas de bebida comercializadas pela mesma, prevista na 
Lei nº 4.502/64. 
Pelas razões expostas, dou provimento à apelação e à remessa oficial, invertendo os 
ônus da sucumbência. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 87.805-PE 
Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Apelantes: MILTON JOSÉ DOS SANTOS FILHO E OUTRO 
Apelados: WASHINGTON DE ARAÚJO MOTA, EDVALDO MORENO GÓES E OUTRO E 
UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. CARLAN CARLO DA SILVA E OUTROS (APTES.) E MIQUELINA GOUVEIA 
CADENA E OUTROS (APDOS.)  
 

EMENTA 
Processual Civil. Civil. Usucapião do domínio útil de imóvel público objeto de enfiteuse. 
Citação editalícia dos réus antes de exauridas as diligências para fornecimento dos seus 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

endereços. Nulidade do processo, a partir do despacho que deferiu a citação. 
1. Esta Corte pacificou o entendimento, cristalizado em sua Súmula 17, segundo a qual "É 
possível a aquisição do domínio útil de bens públicos em regime de aforamento, via 
usucapião, desde que a ação seja movida contra particular, até então enfiteuta, podendo 
operar prescrição aquisitiva sem atingir o domínio direto da União". 
2. A citação por edital só é cabível após exauridas as possibilidades de identificação do 
endereço dos réus. No caso presente, os demandados foram citados por edital sem que 
os autores prodecessem às diligências necessárias para encontrar os seus endereços, 
sendo nula a citação e anulado o processo a partir do despacho que a determinou. 
3. Processo anulado a partir do despacho que determinou a citação editalícia, com baixa 
dos autos ao juízo a quo para regular processamento e julgamento. Prejudicada a 
apelação dos autores. 

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, anular o processo, a 
partir do despacho citatório, e julgar prejudicada a apelação, na forma do relatório, voto e 
das notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado. 
Recife, 19 de março de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator  

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Milton José dos Santos Filho e 
cônjuge ajuizaram ação de usucapião contra a União Federal, Washington de Araújo 
Mota, Edvando Moreno Góes e Edvaldo Moreno Góes, visando usucapir o domínio útil de 
imóvel urbano (terreno de marinha). 
A União Federal, regularmente citada, propôs oposição, que foi julgada procedente, pelo 
que o MM. Juiz Federal da 1ª Vara de Pernambuco extinguiu o processo sem exame do 
mérito. 
Irresignados, os autores apelaram, defendendo a possibilidade de se usucapir o domínio 
útil da propriedade da União Federal, sustentando ser matéria pacífica na jurisprudência. 
Em contra-razões, a União Federal pugnou pela manutenção da sentença recorrida. 
Regularmente processado o recurso, subiram os autos a este Tribunal, onde me vieram 
conclusos. 
Posteriormente, os apelados Edvaldo Moreno Góes e Edvando Moreno Góes 
atravessaram petição de fls. 154/168, em que defendem a nulidade da sua citação feita 
por edital, argumentando que os autores não diligenciaram, ao mínimo, no sentido de 
encontrá-los, pois possuem endereço fixo há mais de 20 anos, constando, inclusive, nos 
catálogos telefônicos oficiais; ademais, defendem ser nulo o processo, pela falta de 
citação de suas esposas e nomeação de curador à lide, necessária em caso de 
decretação da revelia. Além disso, os apelados afirmam ser impossível o pedido dos 
autores, porque os imóveis da União não seriam usucapíveis; no mérito, argumentam ser 
improcedente o pedido dos autores, noticiando que já haviam se oposto à ocupação do 
imóvel, através do ajuizamento de ação de reintegração de posse, julgada extinta sem o 
exame do mérito pela Justiça Estadual e, ainda, que vinham regularmente cumprindo com 
as obrigações tributárias relativas ao bem. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): A respeitável sentença 
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monocrática decidiu pela extinção do feito sem o exame do mérito, por entender o MM. 
Juiz Federal que o pedido dos autores, qual seja, a usucapião do domínio útil de imóvel 
urbano (terreno de marinha aforado a particular), com fundamento no artigo 183 da 
Constituição Federal de 1988, é impossível, face às vedações legais e constitucionais 
contidas no § 3º do art. 183 da CF/88 e no art. 200 do Decreto-lei nº 9.760/46. 
Segundo o ilustre Magistrado Federal, a vedação de sujeição dos imóveis públicos à 
usucapião inclui todos os direitos reais sobre o bem, inclusive o domínio útil, sendo 
impossível, no caso, o desmembramento do direito de propriedade. 
No entanto, antes de mais nada, deve ser analisada a petição de fls. 154/168, que deu 
conta da nulidade da citação dos apelados Edvaldo Moreno Góes e Edvando Moreno 
Góes, por edital, sob a alegação de que os autores poderiam ter obtido os seus 
endereços se tivessem procedido a mínimas diligências, posto que os mesmos possuem 
endereço fixo há mais de 20 anos, constante, inclusive, nos catálogos telefônicos oficiais. 
Ao opinar sobre o caso, assim expôs o ilustre representante do Ministério Público Federal, 
em seu bem elaborado parecer de fls. 185/195: 
"b) Quanto à citação editalícia. 
O chamamento ao processo da parte ré através de citação editalícia não configura uma 
opção do autor. Somente poderá ser efetuada quando preenchidos os requisitos 
elencados na lei, ou seja, quando o réu se encontra em local incerto ou inacessível.  
A incerteza do local somente pode ser plena quando efetuadas diligências suficientes 
para encontrá-lo e tais diligências forem frustradas. E ainda sendo terreno foreiro, os réus-
apelados têm o seu endereço no SPU. 
Alega o apelado ser comerciante nesta cidade há muitos anos, ou seja, inscrito na Junta 
Comercial; alega, também, ter endereço constante da lista telefônica. De forma que se 
conclui não ter havido, no mínimo, muita acuidade por parte do autor a fim de localizar o 
citando. 
Entendem alguns Tribunais que a hipótese enseja a extinção do processo por inexistência 
da relação processual. 
'Origem: TR4. Acórdão: 04440193. Decisão: 12.12.1996. AC 0444019/95- RS. Turma: 02. 
Região: 04. DJ: 05.02.97, p. 05424. 
Ementa: Execução Fiscal. Nulidade da citação realizada por edital. Extinção do processo 
por inexistência da relação processual. 
1. A citação realizada por edital, indevidamente, implica a inexistência jurídica da relação 
processual a partir dela instaurada, nos termos do art. 618, inc. 2, do CPC/73. 
2. No caso, não foram esgotadas todas as diligências com vista a realizar a citação 
pessoal do executado, uma vez que nos próprios autos constava o endereço correto do 
executado. 
3. Apelação e remessa oficial improvidas. Relator Juiz Vilson Darós. Decisão unânime'. 
No concernente ao réu Washington de Araújo Mota, devem todos os atos ser 
considerados nulos, não se lhe estendendo os efeitos da relação processual, conforme 
entendimento jurisprudencial: 
'Ementa: Tributário e Processual Civil - Empréstimo compulsório/combustíveis - 
Inexistência de citação da ré/nulidade. 
1. A citação é ato constitutivo da relação processual, necessário e indispensável (art. 263, 
CPC/ 73), sem o que o processo é nulo. 
2. Não tendo sido citada a ré, anula-se o processo a partir do despacho de fls. 53'. 
(Relator Juiz Doria Furquim. Decisão unânime.  Tribunal: TR4, decisão 17.04.1995. Proc. 
AC 0408088/94-PR. Turma: 02. DJ 26.07.95, p. 46470)". 
Concluindo a sua exposição, disse o douto Procurador da República: 
"No parágrafo 2º do art. 249, o legislador assim determina, in verbis: 
'Art. 249. (Omissis) 
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§ 2º - Quando puder decidir do mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração da 
nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta'. 
Não querendo adiantar o mérito, entendemos que, tendo sido a sentença atacada 
favorável à parte prejudicada pelas nulidades argüidas, não deverão tais nulidades ser 
declaradas, em conformidade com este dispositivo legal, inclusive tal procedimento deve-
se estender ao segundo grau de jurisdição, caso o MM. Juiz Relator entenda ter sido 
acertada a decisão a quo. 
(...) que sejam considerados nulos todos os atos processuais, no que se refere ao réu 
Washington de Araújo Mota, erroneamente citado por edital, e que, em relação a ele, 
sejam refeitos todos os atos, desde o despacho de fls. 18; no que concerne aos réus que 
integraram a lide, que seja completada a exordial, a fim de que suas esposas possam ser 
chamadas ao processo". 
Perfilho, em parte, o entendimento esposado pelo culto membro do Parquet Federal, no 
que concerne à nulidade da citação editalícia dos réus. Com efeito, restou comprovado 
que os autores não procederam com a mínima acuidade necessária para encontrar o 
endereço dos réus, titulares do domínio útil do terreno que se pretende usucapir. As 
provas trazidas à colação pelos réus Edvaldo e Edvando Moreno Góes bem demonstram 
que os seus endereços poderiam ser facilmente identificados pelos autores, bastando tê-
los obtido junto à Prefeitura, que expediu as guias para recolhimento do IPTU (fls. 
175/177), ao SPU, ou mesmo através das listas telefônicas. Caso tivesse sido 
comprovado que os autores efetivamente levaram a efeito qualquer tentativa infrutífera de 
localizar o endereço dos réus, aí sim, estaria configurada a hipótese legal de citação ficta. 
No entanto, a despeito do entendimento do Ministério Público Federal de que apenas a 
citação do réu Washington de Araújo Mota deveria ser anulada, entendo que a citação 
dos três réus, Washington de Araújo Mota, Edvaldo e Edvando Moreno Góes, há de ser 
anulada, não se aplicando, como pretendeu o douto Procurador da República, o disposto 
no art. 249, § 2º, do Código de Processo Civil, que diz: 
"Art. 249. (Omissis) 
§ 2º - Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração da 
nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta". 
Percebe-se, assim, que o disciplinamento do dispositivo legal transcrito não é aplicável ao 
caso, seja porque inexiste qualquer condição de ser proferida decisão acerca do mérito do 
feito, seja ela favorável ou não à pretensão dos réus citados por edital de forma 
equivocada, ou porque este Tribunal já editou a Súmula 17, segundo a qual "É possível a 
aquisição do domínio útil de bens públicos em regime de aforamento, via usucapião, 
desde que a ação seja movida contra particular, até então enfiteuta, podendo operar 
prescrição aquisitiva sem atingir o domínio direto da União". Desta forma, afastada está a 
aplicação do dispositivo citado. 
Ressalte-se, ainda, que, em sendo a citação válida requisito para a formação da relação 
jurídico-processual e, desta maneira, estando eivado de vício insanável o ato citatório dos 
réus, nulos são os atos processuais praticados a partir do despacho que deferiu a citação 
editalícia. 
Por tais razões, tendo como eivado de vício nulificador o ato citatório dos réus, declaro 
nulo o processo a partir do despacho de fls. 18, em que foi deferida a citação editalícia, 
determinando a baixa dos autos ao juízo a quo, para regular processamento e julgamento, 
e julgo prejudicada a apelação dos autores. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 90.626-RN 
Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
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Apelante: USINA ESTIVAS S/A 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. GRACILIANO GARCIA TORRES GALINDO E OUTROS (APTE.) 
 

EMENTA 
FGTS. Exercícios anteriores a 1988. Trabalhadores de usina de álcool e açúcar. 
Recolhimento devido. Apelação improvida.  
1. As usinas de açúcar e destilarias de álcool, que desenvolvem atividade de fabricação 
de produtos para o consumidor, são reputadas como exercentes de atividade urbana e 
não rural, o que é impositivo para a determinação da categoria a que se filiam os seus 
empregados. Inteligência do Enunciado 57-TST, combinado com o art. 2º, § 5º, do 
Decreto 73.626/74. 
2. Tratando-se o empreendimento de natureza agroindustrial de sociedade anônima, a 
sua natureza comercial advém do art. 2º, § 1º, da LSA. 
3. Apelação improvida. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 

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 das notas taquigráficas constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 19 de março de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Trata-se de apelação de sentença 
que julgou improcedente o pedido de decretação da inexistência de débito tributário, 
decorrente de autuação fiscal pelo não recolhimento do FGTS relativamente aos 
empregados da autora, empresa dedicada à atividade agroindustrial, nos anos de 1973 a 
1975 e 1981 a 1982. 
O  MM. Juiz Federal considerou que, por ser a autora empresa que se dedica, também, 
ao fabrico de produtos para o consumidor, os seus empregados são considerados como 
trabalhadores urbanos. Entendeu, assim, não haver procedência no argumento da autora 
de que não estaria obrigada a recolher o FGTS sobre o pagamento de seus empregados 
antes da Constituição Federal de 1988, porque os seus empregados seriam trabalhadores 
rurais. 
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): Considero irretocável a 
sentença recorrida, que se encontra alinhada a salutar posicionamento jurisprudencial 
acerca da matéria, conforme mencionado pelo próprio Juiz Federal. Desta feita, permito-
me transcrever os principais excertos de tal decisão, para utilizar como minha própria 
fundamentação de decidir: 
"Examinando-se o pedido da autora, constata-se, à evidência, que, pelo fundamento 
invocado, o mesmo deve ser indeferido. 
Argumenta aquela, com vistas a obter o acolhimento de sua pretensão, que os 
lançamentos consubstanciados nas Notificações 0176 e 081 dizem respeito aos 
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exercícios financeiros de 1973 a 1975 e 1981, época em que o regime do FGTS não era 
extensível aos trabalhadores do campo. 
Com o devido respeito, a tese articulada na exordial merece alguns reparos. A pelejante é 
sociedade mercantil, de natureza agroindustrial, voltada para a produção de açúcar e 
álcool, produtos aptos a serem negociados ao consumidor final. É, assim, de ser reputada 
como empregadora urbana e, consequentemente, urbanos os seus trabalhadores, sendo 
devido o FGTS antes mesmo da promulgação da Lei Fundamental vigente. 
O critério da produção para o consumo final foi o adotado pelo Regulamento do 
Trabalhador Rural, aprovado pelo Decreto 73.626, de 12.02.74, para qualificar os 
trabalhadores dos estabelecimentos agroindustriais, discriminando-os em urbanos e 
rurais, conforme a atividade do empregador colime o fornecimento de produtos acabados 
ou matéria-prima. Suficiente a leitura do § 5º do seu art. 2º: 
'Para os fins previstos no § 3º, não será considerada indústria rural aquela que, operando 
a primeira transformação do produto agrário, altera a sua natureza, retirando-lhe a 
condição de matéria-prima'. 
Neste diapasão, caminha a jurisprudência, tendo o egrégio Tribunal Superior do Trabalho 
pontificado no Enunciado 57, in verbis: 
'Os trabalhadores agrícolas das usinas de açúcar integram categoria profissional de 
industriários, beneficiando-se dos aumentos normativos obtidos pela respectiva categoria'. 
Isto se impõe, ainda que o débito relacione-se exclusivamente com laboristas que se 
dediquem ao plantio de cana-de-açúcar, circunstância de fato sobre a qual a autora 
sequer dignou-se a produzir prova, porquanto é a natureza do estabelecimento o traço 
descortinador da categoria dos seus empregados, como restou assentado na Súmula 196 
do Pretório Excelso: 
'Ainda que exerça atividade rural, o empregado de empresa industrial ou comercial é 
classificado de acordo com a categoria do empregador'. 
Além do mais, o simples fato de tratar-se a autora de sociedade anônima, faz com que o 
seu objeto seja, ex vi legis (art. 2º, § 1º, Lei 6.404, de 15.12.76), reputado como de 
natureza mercantil, a afastar, com foros de definitividade, a sua pretensão em 
autoconsiderar-se empregadora rural. 
A despeito de cediça jurisprudência acompanhante da peça vestibular, reforçada por 
decisões do egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região (AC 0508637-PB, AC 
0510397-PB, AC 0510398-AL, todas ano 1991), penso a razão encontrar-se com o em. 
Juiz José Delgado, ao elaborar, com a maestria que lhe é peculiar, a ementa da AC 
0503298, ano de 1989, in verbis: 
'FGTS. Recolhimento por empresas industriais quanto aos empregados que exercem 
atividades rurais. 
1. Não é trabalhador rural o que, embora exercendo as suas atividades no campo, se 
encontre vinculado ao empregador, indústria que transforma a cana-de-açúcar. 
2. O empregado é enquadrado na empresa em função da atividade principal que ela 
desenvolve. 
3. A usina de açúcar não é estabelecimento rural, por não ser imóvel destinado 
precipuamente ao cultivo da terra. Sua principal atividade é de natureza industrial. 
4. Embargos improcedentes. Apelação improvida'. 
Isto posto, julgo improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento de 
honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento)". 
Reportando-me, assim, à decisão retrotranscrita, nego provimento à apelação, mantendo 
a sentença recorrida em todos os seus termos. 
É como voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 99.352-AL 
Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelados: MIGUEL RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS 
Advogados: DRS. AUZENEIDE MARIA DA SILVA WALLRAF E OUTROS (APTE.) E MARIA 
GORETH CAVALCANTE LIMA E OUTRO (APDOS.) 
 

EMENTA 
Previdenciário. Processual Civil. Execução da sentença. Preliminares. Inépcia da inicial. 
Inconstitucionalidade da Lei nº 8.898/94. Inocorrência. Pagamento administrativo. Planilha 
da DATAPREV. Presunção juris tantum.  Compensação dos pagamentos realizados. 
Extinção da execução. Impossibilidade. Honorários advocatícios. Sucumbência recíproca. 
1 - Tratando-se a hipótese de condenação que depende apenas de cálculo aritmético, a 
execução, obedecendo a regras próprias, será processada na forma do art. 604 do CPC, 
cabendo ao credor fazer acompanhar da petição inicial unicamente a planilha 
demonstrativa do valor do débito e, verificando-se que a exordial não está eivada de 
qualquer irregularidade, não há como ter-se a mesma por inepta.  
2 - Não há falar-se em inconstitucionalidade da Lei nº 8.898/94, sob o fundamento de 
infringência ao princípio do contraditório e da ampla defesa, posto que a mesma não 
retirou a oportunidade do executado de discutir toda a matéria inerente à impugnação dos 
cálculos, bem como à desconstituição total ou parcial do título executivo, em sede de 
embargos do devedor. 
3 - A referência a pagamento, por via administrativa, considera-se como efetivamente 
realizado, devendo os 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. 
4 - Na hipótese, não sendo apresentados os extratos do pagamento ou qualquer prova da 
inexistência de pagamento administrativo, válida a planilha da DATAPREV. 
5 - Não há falar-se em extinção da execução quando não restar comprovada a 
integralidade do pagamento. 
6 - Na hipótese de sucumbência recíproca, a verba honorária fixada pelo MM. Juiz a quo 
deve ser dividida pro rata entre as partes e mutuamente compensada. 
7 - Preliminares rejeitadas. 
8 - 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 as 
preliminares 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, 17 de março de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Trata-se de apelação da sentença de fls. 
34/38, da lavra do Exmo. Sr. Juiz Paulo Machado Cordeiro, da 3ª Vara/AL, que julgou 
improcedentes os embargos à execução interpostos pelo INSS - Instituto Nacional do 
Seguro Social por ausência de prova de suas alegações, determinando aplicação dos 
cálculos elaborados pelo credor para execução da sentença.  
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A Autarquia, em suas razões de apelo, pugna pela reforma da sentença, argüindo, 
preliminarmente, inépcia da inicial, inconstitucionalidade da Lei 8.898/94, por ferir o 
princípio do contraditório e da ampla defesa, contido no art. 5º, LV, da CF/88. No mérito, 
requer a compensação dos pagamentos realizados administrativamente, o que implicaria 
na extinção da execução por considerar haver pago todo o débito, se assim não entender 
que seja suspensa a execução enquanto durarem os pagamentos administrativos, e, 
finalmente, a inversão do ônus da sucumbência.  
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Cuida a hipótese de apelação 
interposta à sentença que concluiu por julgar improcedentes os presentes embargos à 
execução, ao fundamento de  ausência de prova no tocante às alegações postas na 
exordial, determinando, ao final,  que a execução terá por base os cálculos elaborados 
pelo credor. 
A Autarquia, em suas razões de apelo, pugna pela reforma da sentença, argüindo, 
preliminarmente, inépcia da inicial, inconstitucionalidade da Lei 8.898/94, por ferir o 
princípio do contraditório e da ampla defesa, contido no art. 5º, LV, da CF/88. No mérito, 
requer a compensação dos pagamentos realizados administrativamente, o que implicaria 
na extinção da execução por considerar haver pago todo o débito, se assim não entender 
que seja suspensa a execução enquanto durarem os pagamentos administrativos e, 
finalmente, a inversão do ônus da sucumbência. 
Antes de adentrar no mérito, cumpre analisar as preliminares trazidas nas razões de 
apelação, o que passo a fazer nos seguintes termos: 
 
- INÉPCIA DA INICIAL.  
Argúi a embargante que a petição inicial é inepta, face à ausência dos pressupostos 
previstos no art. 282, III a V, do CPC. Ocorre que o art. 282 do CPC não cuida da inépcia 
da inicial, mas sim dos requisitos da petição inicial, que é ato formal pelo qual o autor 
postula em juízo, possibilitando ao órgão julgador o conhecimento da lide. A inépcia da 
inicial, como sendo um dos defeitos que impedem o início da atividade processual e 
jurisdicional, é regulada pelo parágrafo único do art. 295 do CPC. In casu, tratando-se a 
hipótese de condenação que depende apenas de cálculo aritmético, a execução, 
obedecendo a regras próprias, será processada na forma do art. 604 do CPC, cabendo ao 
credor fazer acompanhar da petição inicial unicamente a planilha demonstrativa do valor 
do débito, devendo cumprir os requisitos previstos no art. 614 do CPC. Tendo verificado 
que a petição inicial, constante às fls. 119 a 134 dos autos da execução de sentença, não 
está eivada de qualquer irregularidade, não há falar-se em inépcia da mesma. 
 
- INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 8.898/94.  
Aduz a embargante que a Lei 8.898/94, na medida que impossibilitou às partes  se 
manifestarem sobre os cálculos apresentados, violou o princípio do contraditório e da 
ampla defesa, posto que retirou o direito do executado de participar da apuração do 
débito. As inovações trazidas pela Lei nº 8.898/94, suprimindo a liquidação por cálculo do 
contador, surgiram da necessidade de se tornar mais célere a execução da sentença, que 
apenas depende de cálculo aritmético, vez que, a rigor, a mesma detém todos os 
elementos necessários para se efetuar o levantamento do montante da condenação, face 
à existência de sua liquidez, que, no entender do Mestre Caio Mário da Silva Pereira, em 
sua obra intitulada Instituições do Direito Civil, ausência de cálculos, ou mesmo a 
imprecisão destes, não afeta a liquidez do débito. Na hipótese dos autos, não 
necessitando de submeter o credor a um processo de liquidação sob a égide da 
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legislação anterior, que consulte ao interesse do devedor,  face à sua morosidade, onde 
havia lugar para impugnação dos cálculos, culminando com sentença homologatória de 
cálculos, e hoje sob o pálio da nova legislação, constante na redação do art. 604 do CPC, 
onde prevê que: tratando-se de condenação que depender apenas de cálculo aritmético, 
o credor deverá instruir o pedido com a memória discriminada de cálculos. Tal inovação 
não retirou a oportunidade do executado discutir toda a matéria inerente à impugnação 
dos cálculos, bem como à desconstituição total ou parcial do título executivo, em sede de 
embargos do devedor, que se revela em um verdadeiro processo cognitivo, onde é 
garantido o princípio do contraditório e da ampla defesa. Por tais razões, não há como ter-
se por inconstitucional a Lei nº 8.898/94, que suprimiu a liquidação por cálculo do 
contador, pelo que rejeito a preliminar suscitada. 
No tocante à questão meritória, requer a compensação dos pagamentos realizados 
administrativamente, o que implicaria na extinção da execução por considerar haver pago 
todo o débito, se assim não entender que seja suspensa a execução enquanto durarem 
os pagamentos administrativos e, finalmente, a inversão do ônus da sucumbência. 
Quanto às parcelas pagas administrativamente, 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 CPC. 
Observa-se dos autos, às fls. 11 a 23, a existência de discriminativo da DATAPREV 
apresentado pela Autarquia, onde constam depósitos em nome dos ora apelados. Tal 
discriminativo ilide a presunção juris tantum  oriunda da Portaria 714, vez que, embora tal 
Portaria se refira aos beneficiários que se encontrem litigando na Justiça e, apresentando-
se comprovação de pagamento no caso concreto, presumem-se os mesmos como 
existentes, face à inexistência nos autos de prova capaz de desconsiderar formalmente as 
planilhas emitidas por tal órgão, vez que os ora embargados não exibiram os extratos 
bancários do período, a fim de comprovar o não pagamento de tais parcelas, omitindo tais 
documentos e, finalmente, tratando-se a hipótese de execução contra a Fazenda Pública, 
deverá ser observada, na presente execução, a compensação desses pagamentos, pelo 
que anulo a planilha de cálculos apresentada pelos exeqüentes, face à não observância 
dos descontos dos pagamentos administrativos realizados. 
Com relação ao pedido de extinção da execução, sob a alegação de haver pago todo o 
débito, considero prematuro tal decreto, posto que não restou comprovado nos autos ter a 
Autarquia, através do pagamento administrativo, efetuado o cumprimento da integralidade 
do débito.  
No tocante ao pleito de inversão dos ônus da sucumbência, tenho que, traduzindo-se os 
embargos à execução como característico processo cognitivo, cujo objetivo consiste em 
desconstituir parcialmente ou totalmente a execução, desfazer ou anular a eficácia do 
título executivo, e tendo concluído, como acima fora exposto, por não acolher a 
integralidade dos pleitos da embargante, tornando-se a mesma vencida e vencedora, 
vislumbra-se, na hipótese, a ocorrência de sucumbência recíproca, impondo-se, assim, o 
pagamento, em proporção, das despesas do processo, inclusive os honorários 
advocatícios, pelo que mantenho a decisão monocrática, no tocante ao valor fixado, 
porém determinando que tal verba seja dividida pro rata entre as partes e mutuamente 
compensada. 
Por tais razões, dou parcial provimento à apelação e à remessa oficial. 
É o meu voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 100.674-CE 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS  
RENOVÁVEIS-IBAMA 
Apelada: VITÓRIA RÉGIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 
Advogados: DRS. MARIA DO SOCORRO SAMPAIO NOGUEIRA E OUTROS (APTE.) E 
FRANCISCO TADEU CARNEIRO ANGELIM (APDA.) 
 

EMENTA 
Ambiental. Processual Civil. Embargos à execução fiscal. 
- Autuação pelos fiscais do IBAMA de desmatamento não autorizado em área loteada 
pela apelada. 
- Parecer ministerial, esclarecedor e convincente, que pugna pela liquidez da Certidão de 
Dívida Ativa. 
- Certidão da dívida ativa com requisitos legais.  
- Apelo provido. 

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 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 26 de março de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: O IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis) insurge-se contra sentença que julgou procedente o 
pedido contido nos embargos à execução fiscal em que figura como executada Vitória 
Régia Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
A executada/apelada pleiteou, através dos embargos, a desconstituição do título 
executivo,  decorrente de fiscalização realizada pelo IBAMA em desmatamento de área 
loteada pela executada.  
O Julgador monocrático, acolhendo as alegações do embargante, decide: "É nula a 
execução porque o título embasador está desprovido dos requisitos da liquidez e certeza, 
uma vez que a presunção de liquidez e certeza foi elidida por prova inequívoca (arts. 586, 
618, I, c/c art.3º da Lei 6.830/80).  
Apela  a  autarquia embargante em inconformismo com o decreto monocrático, 
argumentando: "Eméritos julgadores, se o desmatamento, mesmo de forma irregular, foi 
perpetrado em toda extensão do loteamento, loteamento este constituído de 454 lotes, 
cada lote com a dimensão de 356 m2 - e tendo sido aplicada a multa de acordo com o 
número de lotes desmatados, onde se ressente o título executivo do pressuposto fático 
fixador da multa? Onde a inexistência de extensão métrica do desmatamento? 'A dívida 
não deixa de ser líquida, se precisa, para saber em quanto importa, de simples operação 
aritmética (STJ-RP 57/246; RSTJ 21/397; STJ - RT 670/181) apud Theotonio Negrão, 
CPC, 24ª ed., p. 435)'".  
Sem contra-razões. 
Parecer ministerial de fls.432/448 opinando pelo provimento da apelação. 
Relatei.  
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VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Discute-se nos presentes autos se o 
título executivo extrajudicial - a Certidão de Dívida Ativa (CDA) -  é ilíquido e a execução 
nula como decidiu o juiz monocrático. 
Sobre a matéria, há precedente desta egrégia Turma,  na AC 74.791-PE, em que o 
IBAMA figura como apelado, de teor: 
"Processual Civil. Embargos à execução. Certidão de dívida ativa. Presunção de liquidez 
e certeza.  
- A execução fiscal precisa estar instruída apenas com a certidão de dívida ativa, título 
que goza da presunção de liquidez e certeza que só pode ser ilidida por prova inequívoca 
a cargo do executado - art. 3º e parágrafo único da Lei nº 6.830/80. 
- Embargante que se descurou em juntar aos autos a prova documental respectiva, como 
é o caso da própria certidão de dívida ativa na qual aponta irregularidade (embargos do 
devedor: ação autônoma, embora incidental). 
- Apelo improvido". 
(Relator: Juiz Castro Meira, julgado em 29.08.96). 
O Ministério Público,  em valioso parecer da lavra do Exmo. Procurador Regional da 
República Ivaldo Olímpio de Lima, disseca minunciosamente a questão, pugnando pelo 
provimento da apelação. Peço vênia para transcrever parte deste e fazer de seus 
judiciosos argumentos o fundamento para prover o apelo:  
"A extensão do desmate de responsabilidade da apelada foi fornecida por um outro 
funcionário da empresa, que também se encontrava no local e atendia pelo nome de 
Rosemberg (fls.390 v. e 394), através de quem os lotes podiam ser adquiridos no local, 
conforme testemunha arrolada pela apelada (fls. 393 v.). 
Cumpre ressaltar que o número de lotes desmatados, constantes da certidão da dívida 
ativa, aproxima-se dos 500 lotes, que a apelada admite terem sido desmatados no 
momento da chegada dos fiscais do apelante (fls. 06), quando foi informada de que o 
desmate era da responsabilidade da apelada (fls. 390, 392 e 394). 
Os 500 lotes, aproximadamente, desmatados, segundo a apelada, não distam dos 
números fornecidos por Rosemberg, um dos empregados da apelada, nem destoam das 
medidas encontradas no RGI quanto a largura, comprimento e número de lotes em cada 
uma das 18 quadras acima relacionadas, o que comprova o acerto do cálculo da área de 
cada um dos 454 lotes desmatados (fls. 352), uma vez que toca a cada um deles a área 
de 424,43m2. 
A média de 356m2 por lote desmatado, conforme o título executivo, é menor do que o 
quociente da divisão de 1.697,74m2 por 04, equivalente a 424,43 m2, cujos números 
correspondem à soma das médias das áreas dos diferentes lotes e ao número deles, com 
a mesma largura e distintas medidas atinentes à profundidade, em que se enquadram 
todos os 753 lotes de propriedade da apelada, conforme restou acima evidenciado. 
Destarte, a média por lote é maior do que a área de 422,40 m2 de cada um dos 35 lotes 
contidos só em 19 quadras, ou seja, 245 lotes em 07 quadras e 420 nas 12 outras 
quadras, quando excluídas as demais quadras com menor número de lotes. 
No loteamento em tela a média cai para 396m2 de área por lote, ao se verificar que o lote 
padrão mede 12m por 33m. No produto obtido, a diferença de igual modo se constata, 
pois 396m2 é maior do que os aproximados 356m2 de desmate por lote. 
A diferença é quase nenhuma, ao se relevar que geralmente o lote padrão mede 12m por 
30m com uma área de 360m2, cujo número é muito aproximado daquele constante na 
certidão da dívida ativa. 
Demonstram, à saciedade, os números que o apelante não praticou barbárie alguma ao 
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atuar a apelada, nem tampouco agiu precipitadamente com excesso de autoridade, 
mesquinharia e coação, como afirmou a apelada (fls. 06 e 08). 
É dispensável demonstrar a responsabilidade objetiva da apelada pelo desautorizado 
desmate em zona urbana, face ao disposto no art. 225, § 2º, da CF, e  documento 
acostado aos autos, às fls. 353, segundo ao qual o apelante nega ter autorizado o 
desmatamento, mas a apelada não está desonerada de provar, de forma irretorquível, a 
incerteza e iliquidez do título executivo, com o fito de afastar a presunção legal insculpida 
no art. 3º e seu parágrafo único da Lei nº 6.830/80, dadas as suas alegações nesse 
sentido.  
A propósito, vale invocar, permissa venia o seguinte precedente judicial. Verbis: 
'Ementa: Processual Civil e Tributário. Execução Fiscal. Débito remanescente. Nova 
certidão de dívida ativa. Presunção de liquidez e certeza. 
- A certidão de dívida ativa goza da presunção de liquidez e certeza, somente ilidível por 
robusta prova em contrário produzida pelo sujeito passivo de obrigação tributária (CTN, 
art. 204). 
- A Lei nº 6.830/80, em seu art. 2º, § 8º, autoriza a substituição da certidão de dívida ativa 
pela entidade pública exeqüente em qualquer momento processual antecedente à 
prolação da sentença. 
- Apelação provida'. 
(TR1; Apelação Cível nº 0l 13683-GO; Turma: 03, decisão: 26.09.90; DJ 29.10.90, p. 
25461; Juiz Vicente Leal - sem grifos no original). 
A alegada incerteza e iliquidez não restou comprovada. A prova inequívoca e emergente 
dos documentos acostados à inicial dos embargos, opostos pela empresa ora apelada, 
não a favorece. A análise da prova não autoriza o entendimento do Juiz sentenciante, por 
contrariar precedente da Colenda 1ª Turma do Egrégio TRF da 5ª Região, na AC nº 
74.791-PE, cujo recente acórdão, da lavra do eminente Juiz Castro Meira, é favorável ao 
IBAMA, ora apelante, em 29.08.96. 
Ao se afastar por completo a prova testemunhal produzida em Juízo pela apelada, por 
carecer de valor no conjunto das provas, a prova documental robustece a certeza e 
liquidez da certidão de fls. 352 e ensejaria até sua substituição, a teor do art. 2º, §  8º,  da 
Lei das Execuções Fiscais, o que já não é mais possível na atual fase do processo, a não 
ser que o crédito remanescente seja cobrado em outro processo de execução, antes que 
venha a prescrever. 
Ao contrário das alegações constantes dos embargos, a apelada não demonstrou a 
articulação e a coerência entre a prova documental e o testemunho das pessoas ouvidas 
em Juízo por indicação da empresa ora apelada, de tal sorte que não conseguiu provar a 
negativa de autoria do desmate e nem sequer tentou provar a ocorrência do fato ilícito em 
extensão menor do que 16 ha. Tudo indica ter sido ainda maior a extensão do desmate. 
No Loteamento Novo Mondubim, com 315 ha, o testemunho, em Juízo, dado pela equipe 
do IBAMA, ora apelante, no conjunto da prova, não pode ser entendido a não ser como 
força de expressão, ao afirmar que o desmate deu-se em todo o loteamento, vez que, da 
propriedade e posse direta de 753 lotes, apenas 299 lotes a apelada não estava a 
desmatar em 19.06.90. 
Ao deixar de questionar o número de metros quadrados de área em cada um dos 454 
lotes desmatados, a não ser pela ausência de medição, a apelada dispensa a prova 
pericial e se satisfaz com a prova documental fornecida pelo RGI, que lhe é contrária, 
cujos números, a maior do que os fornecidos pela apelada ao apelante na lavratura do 
auto de infração, não caracterizam a iliquidez do título executivo, que ostenta número 
aproximado do lote padrão do referido loteamento e mais próximo ainda dos 360m2 de 
área geralmente atribuída ao lote padrão. O crédito remanescente não desconstitui a CDA 
e pode ser cobrado em ação autônoma. 
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Ainda que a dívida não tenha sequer sido reconhecida, em parte, pela apelada, mutatis 
mutandis, vem a propósito, data venia, transcreverem-se os acórdãos seguintes, segundo 
os quais o crédito pode ser maior ou menor do que o valor constante da CDA. Verbis: 
'Ementa: Execução fiscal. Débito regularmente quitado. CDA não emendada. Saldo 
remanescente. Necessidade de  ajuizamento de outra ação. 
1. A Fazenda Nacional alega, após o pagamento da dívida, saldo remanescente. 
2. Perda da liquidez e certeza da CDA exeqüenda.  
3. Não substituída ou emendada a CDA que instruiu a execução até decisão de primeira 
instância, não pode o feito prosseguir para cobrança de débito remanescente, cuja 
presunção de liquidez e certeza deixará de existir. 
4. Recursos improvidos'. 
(TR1; Apelação cível nº 0135527-MG; Turma: 04;   decisão: 22.08.95; DJ 08.09.95, p. 
49110; Juiz Nelson Gomes da Silva - grifos ausentes no original). 
'Ementa: Previdenciário. FGTS.  Embargos à execução. Dívida ativa regularmente 
inscrita.  Pagamentos posteriores. 
1. O recolhimento de parte do débito, após sua inscrição em dívida ativa, não afasta a 
presunção de liquidez e certeza do título exeqüendo, sendo desnecessária sua 
substituição (art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80) porque não se trata de erro de lançamento. 
2. Valores pagos após a inscrição da dívida poderão ser deduzidos por ocasião da 
liquidação efetiva do débito. 
3. Pagamentos feitos diretamente aos empregados não afastam a exigibilidade do débito, 
cuja existência foi comprovada por perícia contábil. Tratando-se de parte destacável, não 
é nula a certidão de dívida ativa.   
4. Apelação improvida'. 
(TR3; Apelação Cível nº 03002714-SP; T O1; decisão: 21.02.95; DJ 21.02.95; Juíza 
Salette Nascimento). 
'Ementa: Processo Civil. Execução fiscal. Substituição da CDA (Art. 2º, § 8º, da LEF). 
1. Se na impugnação aos embargos há reconhecimento de pagamento de parcelas 
devidas, embora persista débito remanescente, faz-se pertinente a substituição da CDA. 
2. Com a substituição da CDA, reabre-se o prazo para novos embargos, nos mesmos 
autos, sendo ilegal a sentença que, ignorando tal fato, julga a lide sem observar o 
disposto no art.2º, § 8º, da LEF. 
3. Recursos providos'. 
(TR1; Apelação Cível nº 0136516-MG; Turma: 04; decisão: 16.03.95; DJ 30.03.95, p. 
17153; Juíza Eliana Calmon). 
IMPOSIÇÃO PELO IBAMA DE MULTA ADMINISTRATIVA PREVISTA EM LEI. 
O desmate não é objeto do litígio. Sua ocorrência em zona urbana não é contestada. Em 
consonância com a prova produzida, a apelada é a transgressora da lei por ser a 
responsável pelo desmatamento em lotes dos quais tem a propriedade e a posse direta. 
A certidão da dívida ativa inscrita ostenta dados judicialmente comprovados, que de modo 
algum ofendem o princípio da legalidade, pois o desmate foi quantificado e subsume-se 
no art. 14, inciso I, da Lei nº 6.938, de 31.08.81, c/c o art. 2º da Lei nº 8.005, de 22.03.90, 
e art. 37, inciso II, letras b e e do Decreto nº 99.274, de 06.06.90. 
Cumpre ressaltar que todos os mencionados diplomas legais são anteriores ao desmate 
de 19.06.90. A penalidade administrativa, imposta pela autarquia apelante, está prevista 
em lei no sentido material e formal, cuja eficácia é anterior ao desmate em tela. 
É irrelevante que certidão de dívida ativa, de fls. 3 dos autos da execução fiscal em 
apenso, apresente o errôneo enquadramento do desmatamento em portaria revogada. 
Tal é o entendimento externado na ementa do seguinte acórdão. 
Verbis: 
'Execução fiscal. CDA. Presunção de liquidez e certeza. Fundamento legal (Decreto nº 
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77.077/76) já revogado. Irregularidade.  
1 - O fato de a certidão de dívida ativa indicar como fundamento legal disposição já 
revogada e substituída por outra regulamentação, sem qualquer prejuízo para a defesa do 
devedor, constitui irregularidade que não retira a presunção de liquidez e certeza do 
débito.  
2- Remessa provida'.  
(Acórdão ementado pela 3ª Turma do TRF da 1ª Região na REO 0102276-BA, apud DJ 
de 12.04.93, p. 12286). 
É, pois, destituída de sentido a argumentação segundo a qual a CDA de fls. 03 dos autos 
apensos refere-se a infração administrativa não prevista em lei na acepção material e 
formal. 
Limitar a previsão fática só à Portaria nº 39-P, de 04.02.88, e à Portaria nº 267-P, de 
05.09.88, radicadas na delegação de competência autorizada pelo Decreto-lei nº 289, de 
28.02.67, é negar vigência ao art. 14, inciso I, da Lei nº 6.938, de 31.08.81, 
regulamentado pelo Decreto nº 99.274, de 06.06.90, cuja incidência dos arts. 33, 34, 
incisos IV e XI, e art. 37, inciso II, letras b e e, in casu, é forçoso reconhecer, pois 
satisfazem ao art. 84, inciso IV, da CF, em se tratando de regulamento a convite expresso 
do legislador, na dicção do art.14, inciso I, da Lei nº 6.938/81. 
A jurisprudência é torrencial no sentido de, pacificamente, reconhecer a revogação do 
Decreto-lei nº 289/67, quer em decorrência da EC nº 11/78 à CF de 1967, quer por não ter 
sido recepcionado pela CF de 1988 no prazo estatuído pelo art. 25 do ADCT, ante o fato 
de ter sido expedido com fulcro no § 2º do art. 9º do AI nº 4.166. 
É indiscutível encontrarem-se revogadas as portarias invocadas na CDA, no entanto, a 
infração administrativa praticada pela apelada, em 19.06.90, é inequivocamente posterior 
à vigência da Lei nº 6.938, de 31.08.81, e do Decreto nº 99.274, de 06.06.90, pelo que 
resta incólume a CDA de fls. 03 dos autos da execução fiscal contra a embargante, ora 
apelada. 
É gratuita a alegação de ausência de lei anterior à agressão da apelada ao meio 
ambiente, constitucionalmente protegido pelo Poder Público por força do art. 23 da CF de 
1988, como inevitável decorrência da revogação do Decreto-lei nº 289, de 28.02.67 e, 
subseqüentemente, da Portaria nº 39-P, de 04.02.88 e, bem assim, da Portaria nº 267-P, 
de 05.09.88. 
A anterioridade da vigência da Lei nº 6.938/81 e do Decreto nº 99.274/90, regulamento 
condicionante à execução da respectiva lei, fez evidenciar o respeito ao art. 5º, inciso II, 
da CF, que a recepcionou, por não afrontar o art. 225, § 3º, da Carta Política de 1988, no 
atinente às sanções penais e administrativas. 
As infrações administrativas previstas em lei independem das descrições legais de 
crimes. Coexistem ex vi legis e regem-se por princípios distintos. 
É atribuição do IBAMA, ora apelante, impor a multa pecuniária, distinta da pena de multa 
imposta pelo juiz criminal. Em ambos os casos, em consonância com o princípio da 
reserva legal. 
A multa administrativa imposta pelo IBAMA, ora apelante, bem como sua inscrição na 
dívida ativa e cobrança judicial, tem esteio nos arts. 2º e 4º da Lei nº 7.735/89, c/c o art. 
1º, parágrafo único, da Lei nº 8.005, de 22.03.90, enquanto sucessor do Instituto Brasileiro 
de Desenvolvimento Florestal - IBDF e da Secretaria Especial de Meio Ambiente - SEMA, 
respectivamente extintos pelo art. 2º da Lei nº 7.732/89 e pelo art. 1º, inciso I, da Lei nº 
7.735/89, nos direitos e obrigações decorrentes de lei, de ato administrativo ou de 
contrato. 
Assim procedeu o apelante no âmbito do seu poder de polícia originário, que, no dizer de 
Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, 6ª ed., LT, p. 104, 'seria inerte e 
ineficiente se não fosse coercitivo e não estivesse aparelhado de sanções para os casos 
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de desobediência à ordem legal da autoridade competente' (apud Juraci Perez Magalhães 
- Comentários ao Código Florestal, ed.1980, pág. 94). 
O poder de polícia, de que está investido o apelante, não é arbitrário mas discricionário, 
conforme o renomado administrativista acima referido. Verbis : 
'Embora a graduação das sanções  administrativas - demissão, multa, embargo de obra, 
destruição de coisas, interdição de atividades e outras - seja discricionária, não é 
arbitrária, e por isso deve guardar correspondência e proporcionalidade com a infração 
apurada no respectivo processo, além de estar expressamente prevista em norma 
administrativa, pois não é dado à Administração aplicar penalidade não estabelecida em 
lei, decreto ou contrato, como não o é sem o procedimento devido, que se exige em 
garantia individual de nível constitucional (art. 5º, LIV). Apud Hely Lopes Meirelles - Direito 
Administrativo Brasileiro, RT, 16ª ed.,1991, p. 587; sem grifos no original). 
(...)  
INCOMPROVADO  PREJUÍZO A NÃO SER O PRÓPRIO  DESMATE. 
A referência à Portaria nº 39-P/88 e, bem assim, à Portaria nº 267-P/88 na CDA de fls. 3 
dos autos da Execução Fiscal nº 92.0004320-8, apesar de viger a Lei nº 6.938/81 na data 
do desmate efetuado pela embargante, ora apelada, não acarretou prejuízo algum para a 
empresa infratora, conforme restou demonstrado através da análise das provas 
produzidas, o que viabiliza a invocação de precedentes judiciais quanto à irrelevância da 
errônea alusão na CDA a diploma legal revogado. 
Como também deixou de advir algum prejuízo da falta da obrigatória interveniência do 
Parquet no presente feito, razão deixa de haver para que o processo venha a ser 
declarado nulo. Apesar da necessária intimação do MPF, para oficiar no feito, ab initio, em 
razão da natureza da lide, a teor do art.82, inciso III, do CPC, c/c art. 5º, inciso III, letra d 
da Lei Complementar nº 75/93, ter inocorrido, nada houve no curso do processo, a 
autorizar a sanção prevista no art. 246 do CPC à míngua de prejuízo para a defesa do 
meio ambiente, cujo princípio constitucional informa a ordem econômica do país com a 
finalidade de "assegurar a todos existência digna" (art. 170, VI, c/c o art. 225, VII, § 3º, 
todos da CF). 
Em homenagem à instrumentalidade e à utilidade processuais, com respaldo em 
precedentes judiciais da Colenda Corte Regional da 5ª Região, como também de outros 
colegiados do país, cujo conhecimento dos decisa dispensa maiores considerações, 
descabe, no caso vertente, a decretação ab ovo de nulidade do processo, como 
instrumento adequado à solução harmoniosa para a permanente tensão entre o 
desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente. 
A harmonia, pela qual se pugna no presente feito, encontra-se no desenvolvimento 
sustentável consistente 'no progresso da atividade econômica compatível com a utilização 
racional dos recursos ambientais' (Apud José Marcos Domingues de Oliveira, Direito 
Tributário e Meio Ambiente, Renovar, RJ,1995, p. 12). 
A menos que se prestigie o desperdício, a ineficiência e o desprezo pelos recursos 
naturais, impõe-se a reforma da sentença, que não pode ser mantida em nome do 
progresso decorrente de um domínio ilimitado e predador do homem sobre o planeta 
Terra, a atmosfera e o espaço sideral". (Grifei). 
Por fim, sem muito o que acrescentar ao primoroso parecer acima transcrito, apenas 
como alerta sobre a importância da preservação ambiental, e da responsabilidade de 
nossa geração para com as futuras, cabe menção ao recente 2º Congresso Internacional 
de Direito Ambiental, realizado em São Paulo Capital, intitulado "5 Anos após a Eco-92", 
onde foi lembrado pelo expositor Eduardo Lima de Matos, professor de Direito Ambiental 
da USP e Promotor de Justiça, que: 
"Estimativas dizem: 'entre 1500-1850 foi presumivelmente eliminada uma espécie a cada 
dez anos. Entre 1850-1950, uma espécie por ano. A partir de 1990, está desaparecendo 
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uma espécie por dia. A seguir este ritmo, no ano 2000 desaparecerá uma espécie por 
hora'. (Boff, Leonardo, Ecologia: grito da terra, grito dos pobres, Ed. Ática, 1995, p. 15)". 
Pelos fundamentos elencados, dou provimento à apelação. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 102.579-CE  
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. APOLÔNIO PEIXE SALES (APTE.) 
Procurador: DR. FERNANDO ANTÔNIO COSTA DE OLIVEIRA (APDA.) 
 

EMENTA 
Militar. Anistia. Art. 8º, ADCT, parágrafo 1º. 
- Reconhecido pelos Tribunais que os militares punidos por motivos políticos, embora em 
processo administrativo disciplinar, têm direito à anistia constitucional. 
- O art. 8º do ADCT, no seu parágrafo 1º, estabelece restrições quanto aos efeitos 
financeiros retroativos, não assistindo razão ao apelante quanto ao pleito dos atrasados a 
serem pagos a partir da EC nº 26/85. 
- Apelação parcialmente provida. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 23 de abril de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 

RELATÓRIO  
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Antônio Rodrigues de Sousa propôs ação ordinária 
contra a União, pretendendo a anulação de seu ato de licenciamento do serviço ativo da 
Marinha e, uma vez anistiado, a transferência para a reserva remunerada, com o 
recebimento dos proventos atrasados, a partir de 05.10.88, e graduação a Suboficial, sob 
o fundamento de que, licenciado pelo ato nº 424/64, está abrangido pela anistia de 1985, 
conforme a EC nº 26/85, ou pela anistia do art. 8º do ADCT/88. Apontou que foi desligado 
dos quadros da Marinha porque participou do movimento político denominado 
"Assembléia dos Marinheiros", ocorrido nos dias 25, 26 e 27 de março de 1964,  embora 
seu afastamento tenha sido enquadrado como de natureza disciplinar.  
A União levantou, em preliminar, a prescrição qüinqüenal, e, no mérito, afirmou que o 
autor não faz jus à anistia pleiteada. 
O Juízo monocrático rejeitou a preliminar, citou que o STF reconheceu direito à anistia 
apenas aos militares punidos por atos de exceção, institucionais ou complementares, 
negando o mesmo direito àqueles punidos disciplinarmente com base na legislação 
comum, e julgou improcedentes os pedidos do autor. 
Nas suas razões, o apelante pediu a reforma da sentença. 
Apresentadas as contra-razões da União. 
Parecer do MPF opinou pelo "provimento em parte da apelação, para ver anistiado o 
apelante, com a devida reintegração e transferência para a reserva remunerada, com 
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todas as promoções e vantagens devidas, produzindo-se os efeitos financeiros a partir de 
05 de outubro de 1988". 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A r. sentença afastou a prescrição 
qüinqüenal, ao fundamento de que, embora tenha a Administração negado 
expressamente o seu direito aos benefícios decorrentes da anistia em 1º de junho de 
1989, não há prova concludente de que foi o autor, ora apelado, cientificado de tal 
decisão antes de 17 de novembro de 1994, quando encaminhou uma carta ao Ministério 
da Marinha.  
Acolho tal argumento. Se houvesse comunicação anterior do indeferimento do pleito, 
nenhuma dificuldade teria a União de trazer a prova pertinente. 
Mantenho, pois, a sentença no particular. 
Passo à questão de fundo. 
A r. sentença, reportando-se a precedentes da Suprema Corte (RE nº 114.869-1, Rel. 
Min. Carlos Madeira, DJU de 18.11.88,  RE nº 116.130-1, Rel. Min. Otávio Gallotti, DJU de 
09.12.88,   MS nº 20.287-4, Pleno, Rel. Ministro Sores Muñoz e RE 118.399-3-DF, Rel. 
Min. Carlos Madeira), decidiu que o direito à anistia deve ser reconhecido apenas aos 
militares punidos por atos de exceção, institucionais ou complementares, não se 
estendendo àqueles que foram punidos disciplinarmente com base na legislação comum. 
Malgrado tais considerações, o ilustre sentenciante reconhece: 
"A exposição de motivos nº 138/64, da lavra do então Ministro da Marinha Ernesto de 
Mello Baptista, pede permissão ao Presidente da República para consumar o 
licenciamento de cerca de oitocentos (800) marinheiros que, inobstante não atingidos por 
atos de expulsão, estariam de alguma forma envolvidos naqueles acontecimentos 
políticos. Concedida a autorização, restou editado o ato nº 424, de 30 de novembro de 
1964 (v. fls. 09), licenciando-se, ex officio, do serviço ativo da Marinha, dentre outros, o 
autor. Não é possível cegar, pois, diante das evidências: embora formalmente baseado 
em legislação ordinária, o licenciamento do autor, à guisa de reprimir atos de indisciplina, 
é ato materialmente escudado em motivação política" (fls. 34). 
Não há dúvidas quanto à motivação política do desligamento do apelante dos quadros da 
Marinha. 
A Exposição de Motivos nº 138, de 21.08.64, publicada no DOU de 03.09.64, tem o 
seguinte teor:  
"Solicita, pelo prazo de (6) meses, a autorização prevista no parágrafo único do artigo 97 
da Lei do Serviço Militar, para licenciar, qualquer que seja o tempo de incorporação, 
engajamento, reengajamento ou compromisso, todas as praças não atingidas pelas 
medidas de expulsão, mas de alguma forma envolvidas nos acontecimentos dos dias 25, 
26 e 27 de março último. "Autorizo. Em 26 de agosto de 1964" (Rest. ao M. Mar. Em 3 de 
setembro de 1964)". 
Ora, não resta dúvidas de que o art. 8º do ADCT deu maior abrangência ao benefício, ao 
preconizar: 
"Art. 8º - É concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a 
promulgação da Constituição, foram atingidos, em decorrência de motivação 
exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, aos que 
foram atingidos pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15 de dezembro de 1961, e aos 
atingidos pelo Decreto-lei nº 864, de 12 de setembro de 1969, asseguradas  as 
promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que  teriam direito 
se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade 
previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e 
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peculiaridades das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os 
respectivos regimes jurídicos".   
A meu ver, não se pode restringir o alcance da norma aos casos em que são 
expressamente citados os atos institucionais e complementares. Se o espírito do ato 
punitivo foi decorrente de atos políticos, como é o caso, que se refere à participação nos 
acontecimentos de 25, 26 e 27 de março de 1964, que foram o estopim do Movimento de 
31 de Março, não há como deixar de reconhecer aos participantes respectivos os mesmos 
benefícios deferidos aos seus colegas que foram punidos anteriormente, com expressa 
referência aos atos de exceção, a chamada legislação revolucionária. 
Observe-se que, embora calcada na Lei do Serviço Militar, a EM 138 deixa clara a sua 
filiação à legislação revolucionária, ao anunciar o escopo de desligar das fileiras da 
Marinha todos os participantes do movimento político derrotado, "qualquer que seja o 
tempo de incorporação, engajamento, reengajamento ou compromisso". É  evidente que a 
legislação comum foi utilizada como mera forma que escondia sob o seu manto o 
conteúdo específico, qual seja, a aplicação das normas de exceção, a título de sanar a 
instituição militar, com o afastamento do seu seio de quantos tiveram participação nas 
ocorrências políticas de apoio ao Governo João Goulart. 
Não havendo dúvidas sobre a motivação política, vejo presente o direito à anistia 
constitucional. Nesse sentido,  o próprio sentenciante cita o seguinte precedente do eg. 
STJ, no MS nº 144.218-DF, Rel. Min. Costa Lima (DJU de 16.12.88): 
"Constitucional. Militar. Anistia.  
Reconhecido por este Tribunal que a "assembléia dos marinheiros", no ano de 1964, teve 
conotação especialmente política, cabe à autoridade examinar o pedido à luz do que 
estabelece o art. 8º do Ato das Disposições Transitórias". (Fls. 36). 
Em caso similar, relatado pelo hoje Ministro da Suprema Corte, Ilmar Galvão, assim 
decidiu o eg. STJ: 
"EMENTA: Administrativo. Anistia da Lei nº 6.683/79. Militares subalternos, punidos por 
motivos políticos, embora em processo administrativo disciplinar, reuniões no Sindicato 
dos Metalúrgicos no Rio, nos idos de 1964. 
Hipótese em que são considerados contemplados pelo mencionado benefício, tendo em 
vista indisfarçável coloração política dos atos de indisciplina, em face do superveniente 
regime de exceção, instaurado por meio de atos institucionais. Recurso provido" (Recurso 
Especial nº 8.653-RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, STJ, pub. DJ de 20.05.91, p. 
6525). (Fls. 45). 
Esta Turma assim já decidiu: 
"A anistia de que trata a Lei nº 6.683/79 aplica-se aos punidos com fundamento na 
legislação ordinária, desde que o motivo seja inequivocadamente político." (REO 2282-
CE, DJPE 27.10.89). (Fls. 59). 
Nessa linha de pensamento, mostra-se o parecer subscrito pelo ilustre Procurador 
Regional da República, Dr. Hélio José Tavares: 
"Destarte, apreende-se do exame do caso que o douto Magistrado indeferiu o pleito por 
entender que, quando o constituinte estabeleceu a anistia na nova ordem constitucional 
(art. 8º, ADCT/88), limitou a quem fora atingido por atos exclusivamente políticos, como 
adiante se verá, contudo, o texto constitucional fez referência apenas a atos de exceção, 
enquanto que o apelante fora licenciado por via de ato administrativo e legislação 
ordinária. 
Não obstante, a teleologia do dispositivo transitório nos leva a concluir que a menção aos 
atos de exceção não encontra sentido senão quando conjugada com a intenção de 
anistiar os punidos políticos. 
Nesse particular aspecto, vê-se que a leitura do art. 8º, ADCT, não pode ser literal, haja 
vista que o espírito que ele veicula é o de anistiar civis e militares punidos durante o 
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período de estado de polícia em que se encontrava submerso o nosso país". (Fls. 78). 
Depois de citar diversos precedentes, assim conclui: 
"Desta forma, claro está que a concessão da anistia ao apelante deve ser efetivada sem 
condicionamento à punição por atos institucionais ou complementares, mormente quando 
o importante é perquirir a natureza da motivação do ato de licenciamento, que, in casu, 
fora de ordem política. 
Assim sendo, a anistia requerida pelo apelante deve ser regida pela nova ordem jurídica 
implementada com a Constituição de 88, que, no parágrafo 1º do art. 8º do ADCT, 
estabelece restrições quanto aos efeitos financeiros retroativos, não assistindo razão ao 
apelante quanto ao pleito dos atrasados a serem pagos a partir da EC nº 26/85, haja vista 
que a ação fora ajuizada após a promulgação da atual Carta, e esta, no dispositivo 
supracitado, permite a retroação até a data de sua promulgação. 
Isto posto, opina este representante do Ministério Público Federal pelo provimento em 
parte da apelação para ver anistiado o apelante, com a devida reintegração e 
transferência para a reserva remunerada, com todas as promoções e vantagens devidas, 
produzindo-se os efeitos financeiros a partir de 05 de outubro de 1988" (fls. 80). 
Em face do exposto, acolhendo tal manifestação, dou parcial provimento à apelação para 
julgar procedente o pedido, limitando os efeitos financeiros a  partir de 5 de outubro de 
1988, invertendo-se a sucumbência. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 107.954-PE  
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: OTÁVIO PAIXÃO DE QUEIROZ 
Advogada: DRA. OLGA MAIA BARROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Administrativo. Processual Civil. Prescrição qüinqüenal.  Inocorrência. Servidor militar.  
Desligamento. Ato desmotivado.  Averbação de penalidade administrativa. Vício de 
autoria. Hipóteses de nulidade. 
1. O ato administrativo impugnado perante o Poder Judiciário  é o de desligamento do 
autor que difere do ato de transferência, e, assim sendo, o direito de ação, no caso, não 
se encontra fulminado pela prescrição qüinqüenal. 
2. Ao Judiciário cabe a análise de atos administrativos, não apenas no que pertine à 
competência, e de suas formalidades extrínsecas, como, igualmente, de seus requisitos 
substanciais, de seus motivos, de  seus pressupostos de direito e de fato, desde que 
definidos tais elementos em lei como vinculadores do ato administrativo. Precedentes 
jurisprudenciais. 
3. In casu, não comprovado o interesse da Administração em transferir o servidor militar, 
sob a alegação de necessidade de serviço, caracteriza-se como desmotivado o ato de 
desligamento, e, pois, eivado de nulidade. 
4. Em face do princípio constitucional de que  a pena não pode passar da pessoa do 
agente, desmotivada se configura a aplicação de penalidade administrativa imposta ao 
militar, decorrente unicamente de declarações públicas prestadas por seu cônjuge. 
5. Apelação e remessa oficial improvidas. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como partes as acima 
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identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório, 
do voto do Juiz Relator e das notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a 
integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 31 de março de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: A União Federal apela da decisão do MM. Juiz 
monocrático, Dr. Francisco Cavalcanti, que, ao extinguir o processo, por indeferimento da 
inicial, em relação a Cláudio Paixão de Azambuja e Luiz Otávio de Moura Machado, 
julgou parcialmente procedente a ação para o fim de condenar a União Federal a cancelar 
da ficha funcional de Otávio Paixão de Queiroz, ora recorrido, as anotações de prisão 
objeto do Bol. Res. nº 605/90, em função das declarações prestadas pelo cônjuge, bem 
como declarar a nulidade do desligamento do II COMAR, sediado em Recife, em face da 
antecedente nulidade do seu ato de movimentação para o 10º Grupo de Aviação, sediado 
em Santa Maria - RS, determinando a anotação de tais fatos em sua ficha funcional e 
reconhecendo-se o apelado, para todos os efeitos legais, como inativado do II COMAR e 
com direito à percepção de proventos de inatividade.  
Em suas razões de recorrer, alega a União, inicialmente, o reconhecimento da prescrição, 
com fulcro no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, pois que, quando do ato citatório, já se 
encontrava prescrita a ação. No mérito, defende que não cabe reforma pelo Judiciário 
quanto ao ato de movimentação do apelado, vez que o ato de movimentação dos 
servidores militares não é puramente vinculado, visto que há de prevalecer os fins da 
Organização, e, não havendo provas de que o autor tenha sido movimentado por ato 
desmotivado, não há como se considerar nulo o respectivo ato. Igualmente, defende a 
impossibilidade de se considerarem nulas as anotações de prisões havidas na ficha 
funcional do autor, razões por que requer a procedência do recurso. 
Contra-razões apresentadas, nas quais a parte autora ressalta que o direito de ação não 
teria sido fulminado pelo instituto da prescrição, pois que o seu objeto não é a nulidade do 
ato de transferência, que ocorreu em 1988, mas do ato de desligamento, que se operou 
apenas em 30.08.89, em decorrência de liminar concedida no MS nº 761/89-PE.  
No mérito propriamente dito, clama pela manutenção do decisum monocrático. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Versa a presente ação sobre o 
reconhecimento de nulidade de ato de desligamento de servidor militar, sob a alegação de 
ser referido ato desmotivado; o reconhecimento de nulidade, nos assentamentos 
funcionais do autor, das prisões ocorridas em decorrência de declaração de dependência 
econômica de sua genitora e das denúncias feitas pela esposa do recorrido veiculadas na 
imprensa local;  e, por fim, o pedido de ressarcimento ao erário público ante as despesas 
causadas com a transferência imotivada do autor, com a condenação do Major-
Brigadeiro-do-Ar Cláudio Paixão de Azambuja e do Coronel-Aviador Luiz Otávio de Moura 
Machado, uma vez que foram apontados como responsáveis pela referida transferência. 
O MM. Juiz a quo indeferiu a petição inicial quanto ao chamamento da relação processual 
dos apontados por prejuízos ao Erário público. A decisão não merece reforma. Não é 
possível pleitear-se em nome próprio direito de terceiro, que não seja em procedimentos 
especiais com expressa previsão legal. 
Inicialmente, insurge-se a apelante quanto ao não reconhecimento do instituto da 
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prescrição. 
Não merece maiores delongas a discussão a respeito do reconhecimento da prescrição 
qüinqüenal quando versar a ação de direitos que envolvam a União Federal, ante o 
disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, restando apenas concluir se, no caso em 
concreto, verificou-se efetivamente a prescrição. 
É pacífico entre as partes que se operou a interrupção da prescrição pela citação, 
havendo divergência apenas quanto à data inicial da violação do direito reclamado em 
juízo. 
Conforme se observa da disposição final da exordial, em seu item I, o que pretende a 
parte apelada não é a nulidade do ato de transferência, mas a nulidade do ato de 
desligamento, que só se operou em 30.08.89, pelo que, assim sendo, não há como se 
reconhecer fulminado o direito de ação pela prescrição. 
Quanto ao mérito propriamente dito, conformou-se o  apelado com o decisum 
monocrático, o que autoriza esta Relatoria a rever apenas a justeza da decisão quanto à 
nulidade do ato de desligamento e da prisão decorrente das denúncias feitas pela sua 
esposa, veiculadas em jornais locais.  
O ato de movimentação de servidores, sejam civis ou militares, tem a natureza de ato 
discricionário, pois que permite ao administrador fazer a análise da conveniência e 
oportunidade para a sua efetivação. Há de se concordar que o Poder Judiciário não pode 
adentrar a seara do administrador, seja civil ou militar, para analisar critérios de 
conveniência, que atendam ao interesse da Administração. Contudo, não significa que o 
administrador deixe de motivar o ato, conforme os seus interesses, bem assim, que esteja 
tal motivação excluída da apreciação do Poder Judiciário. Assim entender seria excluir a 
apreciação de ameaça ou lesão de direito, garantida expressamente pela Carta Magna, e 
que se constitui  em função precípua do Judiciário. Aliás, já decidiu o Supremo Tribunal 
Federal que "a legalidade do ato administrativo, cujo controle cabe ao Poder  Judiciário, 
compreende não só a competência para a prática do ato e de suas formalidades 
extrínsecas, como também os seus requisitos substanciais, os seus motivos, os seus 
pressupostos de direito e de fato, desde que tais elementos sejam definidos em lei como 
vinculadores do ato administrativo". Logo, se o motivo legal a justificar a movimentação de 
servidores de uma unidade a outra da estrutura do serviço público é o interesse da 
Administração, este deve estar devidamente comprovado pelo administrador. 
Consoante as provas trazidas aos autos, o motivo alegado pelo II COMAR para  a 
transferência do recorrido foi a necessidade de serviço no 10º Grupo de Aviação, sediado 
no Rio Grande do Sul, e, uma vez não comprovada tal necessidade, desmotivado tornou-
se o ato, não atendendo, assim, a requisito indispensável para a sua validade.     
Quanto à nulidade do registro referente à prisão por denúncias feitas pela esposa do 
recorrido, idêntico entendimento justifica a interferência do Judiciário quanto à 
observância de sua validade. O que se questiona não é o poder do superior hierárquico 
de aplicar a penalidade que julgue necessária a dada infração, principalmente se este 
poder lhe é concedido por lei, mas se tal penalidade é decorrente de uma motivação 
justificável.  
Conforme bem asseverou o Juiz monocrático, a pena não pode passar da pessoa do 
agente e, assim, desmotivado é o ato de penalidade que sanciona aquele que não 
praticou ilícito administrativo.  
Entendo que o remédio para a composição, no caso, não seria a punição do militar, mas a 
apuração do fato por quem estava legitimado para tal, em se entendendo que as 
declarações do seu cônjuge fossem ofensivas ao comando militar. 
Não havendo, pois, o que se reformar da decisão monocrática, nego provimento à 
apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 108.092-PB 
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: ZABDIEL GOMES DA SILVA 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. JOSÉ HÉLIO DE LUCENA E OUTROS (APTE.) 
 

EMENTA 
Constitucional. Administrativo. Processual Civil. Prescrição qüinqüenal. Inobservância. 
Servidor público federal. Inativo. Lei 3.780/60. Decreto-lei 2.225/85. Auditor Fiscal do 
Tesouro Nacional. Requisitos legais. Observância. Readaptação. Concessão. 
Constitucionalidade. 
1. Na hipótese, não há que se falar em prescrição qüinqüenal, uma vez que o direito do 
autor, apesar de solicitado na via administrativa, não foi apreciado ou negado, de modo a 
permitir estabelecer-se o prazo inicial de seu termo. 
2. A readaptação, prevista na Lei 3.780/60, visa a corrigir desvios funcionais na 
Administração Pública, não se confundindo, pois, com os institutos da readaptação, da Lei 
8.112/90, ou da ascensão funcional. 
3. O direito lesionado, in casu, o foi anteriormente à Carta de 1988, tendo, pois, como 
parâmetro de constitucionalidade, a Constituição de 1967 e a Emenda de 1969, que, em 
seus textos, não vedavam a forma derivada de provimento em cargos públicos, razão pela 
qual o instituto da readaptação, previsto na Lei 3.780/60, é constitucional, se atendidos 
pelo servidor os requisitos legais e adquirido o direito antes da Carta vigente. 
4. Comprovado nos autos o desvio funcional do servidor que exerceu atividades inerentes 
ao cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, em consonância com a jurisprudência do 
ex-TFR, faz jus o autor à readaptação. O impedimento constante no Decreto-lei 2.225/85, 
de transferência ou ascensão à carreira de Auditoria do Tesouro Nacional, excetua o 
autor, pois este era servidor ocupante de cargo e emprego do Quadro ou Tabela 
Permanente do Ministério da Fazenda na data de publicação do referido dispositivo legal. 
5. Apelação provida. 

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

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Zabdiel Gomes da Silva, servidor público federal 
inativo, do Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda, aposentado no cargo de Técnico 
de Contabilidade, referência - 28, com as vantagens de Inspetor da Receita Federal, 
apela da decisão do MM. Juiz José Fernandes de Andrade, que julga improcedente o 
pedido de readaptação, sob o fundamento de que não pode haver aproveitamento de 
servidor público no cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, quando a pretensão é 
feita por quem não se submeteu a concurso específico na referida carreira, segundo o art. 
37, II, da Constituição Federal, c/c o art. 3º, parágrafo primeiro, do Decreto-lei nº 2.225/85, 
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visto que este último dispositivo legal taxativamente impede os institutos da transferência 
e da ascensão funcional à carreira de Auditoria do Tesouro Nacional. 
Em suas razões de apelo, a parte autora defende que o fundamento para a sua 
readaptação no cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional encontra-se na 
comprovação de ter efetivamente exercido as atribuições do referido cargo por 
necessidade de serviço, conforme provado nos autos (fls. 14/58). Entende, ademais, que 
o disposto no art. 3º do Decreto-lei 2.225/85 não veda a readaptação pretendida, uma vez 
que, em seu parágrafo segundo, excetua a vedação de transferência e ascensão 
funcional a servidor ocupante de cargo e emprego, do Quadro ou Tabela Permanente do 
Ministério da Fazenda, na data de publicação do referido decreto-lei. Apresenta, ainda, o 
recorrente jurisprudência pátria favorável ao seu pleito quando comprovado o desvio 
funcional. 
Contra-razões. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Versa a presente demanda sobre a 
possibilidade de readaptação de servidor público federal inativo no cargo de Auditor Fiscal 
do Tesouro Nacional, sob a alegação de que efetivamente exerceu as atribuições do 
referido cargo por necessidade de serviço. 
Em se tratando de provimento derivado de servidores em cargos públicos, dois aspectos 
merecem ser analisados, quais 
sejam: a natureza do provimento solicitado e a época em que o pretenso direito teria sido 
violado, de modo a observar-se o sistema legislativo vigente. 
No presente caso, o provimento solicitado não é a transferência nem a ascensão 
previstas na Lei 8.112/90, mas o instituto da readaptação, nos termos do art. 43 da Lei 
3.780/60, combinado com o art. 64 da Lei 4.242/65. 
Inicialmente, há de se situar que o direito do autor, dito lesionado, o foi no ano de 1973, e, 
portanto, muito anterior à atual Carta Magna, não se podendo, pois, fundamentar a 
decisão com base unicamente nos moldes da Constituição de 1988, uma vez que o 
parâmetro de constitucionalidade será a Lei Maior vigente à época, em respeito ao direito 
adquirido, ainda vigente em nosso ordenamento jurídico. 
A Constituição de 1967, assim como a emenda de 1969, não vedavam as formas 
derivadas de acesso ao cargo público como o faz a Carta vigente. 
A readaptação solicitada, tendo previsão na Lei 3.780/60 e encontrando-se em 
consonância com o sistema normativo vigente à época, não pode ser considerada 
inconstitucional. Há, ainda, que se registrar não poder o referido instituto ser confundido 
com o instituto da ascensão, apesar de permitir, assim como esta última, que o servidor 
ingresse em cargo superior. Diferem, pois, porque a primeira se justifica pela necessidade 
de se corrigir desvios de função na Administração Pública, enquanto que a segunda, pela 
possibilidade de o servidor do quadro ascender na própria carreira mediante seleção que 
exclui candidatos que não integram os quadros de pessoal, como uma forma de incentivo 
profissional àqueles que já se encontram no serviço público. Não se discute que a 
ascensão funcional é um instituto inconstitucional, tanto que sua previsão na Lei 8.112/90 
foi revogada pela Lei 9.527/97. Entretanto, tal conclusão não exclui a possibilidade de se 
conceder o instituto da readaptação, desde que preenchidos os requisitos legais antes da 
vigência da Carta atual. 
Há que se registrar, de igual sorte, que a readaptação aqui tratada não se confunde com 
a prevista na Lei 8.112/90, como quer fazer acreditar a recorrida. A readaptação prevista 
no Regime Jurídico refere-se à investidura do servidor em cargos de atribuições e 
responsabilidades com as limitações que tenha sofrido em sua capacidade física e 
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mental, verificadas em inspeção médica, não sendo esta a hipótese do presente caso, 
principalmente porque a readaptação solicitada o foi com base na Lei 3.780/60 que, 
conforme observado anteriormente, tem finalidades e fundamentos distintos. 
Quanto ao argumento de que o Decreto-lei 2.225/85, em seu art. 3º, taxativamente 
impede a transferência e a ascensão funcional à carreira de Auditoria do Tesouro 
Nacional, razão se encontra com o apelante quando chama a atenção para a dicção do 
parágrafo segundo do referido artigo, que excetua a vedação de transferência e ascensão 
funcional a servidor ocupante de cargo e emprego do Quadro ou Tabela Permanente do 
Ministério da Fazenda na data de publicação do referido decreto-lei. 
Logo, afastados que estão os fundamentos que poderiam macular de 
inconstitucionalidade ou ilegalidade uma decisão favorável ao presente pleito, há de se 
averiguar se efetivamente a parte autora atende aos requisitos previstos na Lei 3.780/60. 
Segundo o art. 43 da Lei 3.780/60, para ser readaptado o funcionário tinha que exercer, 
ininterruptamente e por prazo superior a 2 (dois) anos, atribuições diversas das 
pertinentes à classe em que enquadrado, ou haja exercido estas atribuições, até 
21.08.59, por mais de 5  (cinco) anos ininterruptos. 
Consoante as provas apresentadas em juízo, a aposentadoria da parte autora foi 
concedida nos termos da Emenda Constitucional nº 01, de 17.10.69 (fls. 09), o que vem 
comprovar o já afirmado. Esse texto constitucional serve de parâmetro para a análise da 
inconstitucionalidade do instituto da readaptação ora em questão. 
Comprovado também ficou o exercício de atividades referentes à área de fiscalização e 
tributação, tais como a designação para o exercício da função gratificada de Encarregado 
da Turma de Tributação e Fiscalização, a partir de outubro de 1971, até, pelo menos, 
junho de 1975 (fls. 15 e 34); a condição de substituto eventual do Agente da Receita 
Federal,  em novembro de 1971 (fls. 16); a designação para o exercício da função de 
Inspetor da Receita Federal, em fevereiro de 1978, enquanto houvesse insuficiência de 
servidores ocupantes de cargos integrantes da lotação das categorias funcionais de Fiscal 
de Tributos Federais ou Controlador da Arrecadação Federal (fls. 17); participação em 
Curso Incentivo de Iniciação aos Problemas Fazendários no período de 17.05 a 27.08.65, 
sendo considerado habilitado, conforme certificado de fls. 49; dentre outros documentos 
que comprovam ter o apelante atendido ao requisito imposto no art. 43 da Lei 3.780/65. 
Convém observar que, em nenhum momento, a União nega o efetivo exercício do 
apelante nas atribuições referentes ao cargo de Agente Fiscal de Tributos Federais, hoje 
Auditor Fiscal do Tesouro Nacional. 
Ante o exposto e em consonância com a jurisprudência do ex-TFR sobre a matéria, dou 
provimento à apelação, condenando a União a proceder à readaptação do autor, 
conforme solicitado na exordial, com efeitos a partir de 1º.08.73, uma vez que não houve 
a comprovação de que tal direito tenha sido negado em via administrativa, para poder se 
operar o termo inicial do prazo prescricional. Condeno a recorrida a rever o ato de 
inativação no sentido de considerar aposentado o apelante no cargo de Auditor Fiscal do 
Tesouro Nacional, na última Classe, a partir da data de 10.02.83, com a incidência de 
juros de mora à taxa de 1 % ao mês desde a data em que as parcelas se tornaram 
devidas, por se tratar de débito de natureza alimentar, bem como se faça incidir a 
correção monetária das parcelas, também, a partir do seu vencimento, nos termos da Lei 
6.899/81 e alterações posteriores; por fim, condeno a apelada ao reembolso das custas 
processuais e honorários advocatícios à razão de 5% sobre o valor da condenação, a ser 
apurado na liquidação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 112.598-AL 
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Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: AGILDO SILVA DE QUEIROZ 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. LUCIENE DA SILVA TERTO (APTE.) E  EMIR ARAGÃO NETO (APDA.) 
 

EMENTA 
Administrativo. Técnico de nível superior do Ministério da Agricultura. Pretensão de 
recebimento de gratificação dos engenheiros agrônomos. Descabimento. 
1. Não há como reconhecer ao estabilizado o ingresso no quadro de engenheiros 
agrônomos do Ministério da Agricultura, ainda que desempenhe funções similares às de 
seus colegas, ocupantes de cargos públicos do quadro desse Ministério. 
2. Impertinência da invocação do princípio da isonomia. É razoável que os servidores 
ocupantes do cargo de engenheiro agrônomo tenham tratamento diverso daqueles que 
exercem a função de técnico de nível superior, ainda que tenham a mesma formação 
acadêmica e desempenhem atribuições similares. 
3. Impossibilidade do aproveitamento de servidores a título de desvio de função: art. 37, II, 
da Constituição Federal. 
4. Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 16 de abril de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA  - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: A presente ação foi ajuizada para o fim de ser 
declarado que o autor exerce o cargo de engenheiro agrônomo no Ministério da 
Agricultura - Delegacia Federal de Agricultura em Alagoas, determinando-se as devidas 
retificações em seus assentamentos funcionais, com o pagamento da Gratificação de 
Desempenho de Atividade de Fiscalização, destinada aos ocupantes desse cargo, a  
partir da vigência da Medida Provisória nº 807, de 30.12.94. 
A r. sentença revogou a antecipação da tutela que anteriormente deferira, no sentido, 
então, de determinar à União Federal o pagamento, ao autor, da gratificação instituída 
pela Medida Provisória nº 807, de 30.12.94. Considerou inviável o prosseguimento da 
situação gerada pelo pronunciamento desconstituído por entender que a condição de 
concursado é  indispensável, enquanto o autor fora admitido em conseqüência de  
convênio firmado entre o Ministério do Trabalho e a extinta COBAL e que possibilitara o 
exercício do cargo de técnico de nível superior. Tal cargo seria estranho ao rol composto 
pelos de "Engenheiro Agrônomo, Zootecnista, Químico e Farmacêutico do Ministério da 
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária" (fls. 96), estes contemplados pela 
norma de regência. 
Apela o autor. Renova o pedido de antecipação da tutela, invocando a natureza alimentar 
do objeto da lide. Discorda da definição funcional que lhe concebeu o Magistrado singular. 
Vislumbra como causa da decisão negativa o fato de haver o Julgador "extrapolado o 
pedido pelo apelante" (fls. 105), alegando ter sido desconsiderado o conjunto probatório 
documental oferecido. Argumenta ser inexigível o concurso público, no seu caso, à luz do 
art. 18 do ADCT, e  considera  "rotineira" a outorga de estabilidade a servidor público ao 
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largo da sujeição ao concurso, reiterada nas diversas edições do texto constitucional. 
Lista o conjunto de leis  - 8.112/91, 8.162/91 - cuja vigência encontrou-o em plenas 
condições de inserir-se no contexto dos que mereciam tratamento igualitário frente aos a 
partir de então sujeitos ao processo seletivo eleito como divisor de águas. 
Pede o restabelecimento da vantagem, com todas as repercussões pretéritas, desde a 
indevida supressão. Caso improvido seu apelo, suplica a dispensa dos honorários ou que 
sejam reduzidos a 5% (cinco por cento). Com o recurso vieram os docs. de fls. 112/118. 
Nas contra-razões, a União Federal diz "impossível (...) a transposição do cargo de 
técnico de nível superior para engenheiro agrônomo" (fls.124). Estranha a juntada, que 
entende extemporânea, de documentos, já em fase recursal, fora do permissivo do art. 
397 do Código de Processo Civil. Descarta a pretensão quanto a reaver os efeitos da 
tutela antecipada no órgão revisional. Afirma que, mesmo se eventualmente demonstrado 
haver o autor desempenhado atividades típicas de engenheiro agrônomo, isso em nada 
lhe aproveitaria, já que o desvio de função não tem o condão de legitimar uma 
transformação de cargos fora das hipóteses previstas em lei. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): 
a) Antecipação da Tutela 
Examino o pedido de antecipação da tutela, invocando a natureza alimentar da verba 
pretendida. 
Indefiro-o pelos seguintes fundamentos: 
Nos termos do art. 273 do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei nº 
8.952/94,  não deve ser deferida a antecipação da tutela quando houver o perigo de 
irreversibilidade do provimento antecipado. 
Ressalto que, em recente julgamento, na apreciação de medida liminar, a eg. Suprema 
Corte proclamou a constitucionalidade da restrição normativa. Além disso, seria 
estranhável o deferimento da medida, quando anteriormente já fora cassada pela 1ª 
Turma deste Tribunal, no julgamento do AGTR  8141 - AL, com a seguinte ementa: 
"Antecipação da tutela. Gratificação de desempenho e fiscalização. Agrônomo e técnico 
de nível superior. 
- A Gratificação de Desempenho e Fiscalização, instituída pela MP 807/94, foi destinada 
aos ocupantes dos cargos efetivos de Engenheiro Agrônomo, Zootecnista, Químico e 
Farmacêutico do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária. 
- Descabe estendê-la ao portador do diploma de Engenheiro Agrônomo que exerce o 
cargo de Técnico de Nível Superior por antecipação da tutela, à míngua do requisito da 
verossimilhança. 
- Agravo provido". 
Como já destacado no relatório, o MM. Juiz cuidou de cassá-la, julgando improcedente a 
pretensão ajuizada. 
Além disso, é flagrante a absoluta falta de atendimento ao requisito da verossimilhança, 
como adiante se verá. 
b) Juntada de Documentos com as Razões de Apelação 
O art. 397 do Código de Processo Civil assim dispõe: 
"Art. 397. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, 
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para 
contrapô-los aos que foram produzidos nos autos". 
A juntada dos novos documentos não se enquadra em qualquer das situações aqui 
apontadas. O autor,  em nenhum momento, discutiu na inicial a sua possível estabilidade 
funcional. Resume sua situação a partir de 30.10.84. É ler-se o terceiro parágrafo  da 
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inicial: 
"Foi indicado, em 30.10.84, através do Ofício SIPV/SNAD/nº 373/84 do Secretário de 
Inspeção de Produto Vegetal SIPV/SNAD para o Presidente da COBAL, para ser 
contratado como ENGENHEIRO AGRÔNOMO e ser lotado em Alagoas (doc. 06 em 
anexo)". (Fls. 04).    
Descabe, portanto, agora, analisar-se o conteúdo dos documentos ora trazidos, em face 
da ocorrência de preclusão quanto à sua juntada. 
c) Situação Funcional do Apelante 
Segundo a inicial, o autor, ora apelante, foi admitido como celetista pela extinta 
Companhia Brasileira de Alimentos - COBAL, passando a prestar serviços à Delegacia 
Federal de Agricultura em Alagoas, desde então, com vínculo empregatício reconhecido 
desde 1º de outubro de 1994. 
Não se discute que o autor seja formado em Agronomia, fez diversos cursos ligados a 
essa profissão e exerce atribuições em que se exige a formação em engenheiro 
agrônomo.    
O ponto fulcral da questão em exame é saber se o demandante, que ingressou no 
Ministério da Agricultura sem concurso público, como técnico de nível superior, pode ter 
sua pretensão atendida, ou seja, ver retificada a denominação do cargo para engenheiro 
agrônomo e, em conseqüência, receber a Gratificação de Desempenho de Atividade de 
Fiscalização destinada aos ocupantes desse cargo. 
Aqui é necessária rápida, porém indispensável digressão, sobre o conceito de agente 
público e cargo público. 
Servindo-me do escólio de Lúcia Valle Figueiredo, definem-se agentes públicos "todos 
aqueles investidos em funções públicas, quer permanente, quer temporariamente". 
Enquanto isso, funcionários públicos "são aqueles que detêm cargos públicos". 
Enquanto isso, o cargo público é o criado por lei e que expressa um conjunto de 
atribuições a serem exercidas. A lei cria ou extingue o cargo público, inclusive quanto ao 
número exato destes. Nem todo agente público é, necessariamente, ocupante de cargo 
público. 
A distinção fica mais nítida se examinarmos a classificação dos agentes públicos nos 
diversos doutrinadores. Veja-se a seguinte, adotada pela ilustre Mestra já citada:  
"1. Agentes políticos (Presidente da República, Deputados, Senadores, Vereadores, 
Ministros do Executivo); 
2. Agentes públicos (com regime especial): juízes, membros dos Tribunais de Contas, do 
Ministério Público, dos Tribunais de Segunda Instância, dos Tribunais Superiores e 
Supremo Tribunal Federal, todos regidos por legislação própria; 
3. Funcionários (na acepção doutrinária, não na do Regime Único): todos aqueles 
ocupantes de cargos efetivos ou em comissão; 
4. Servidores: da Administração central, autarquias e fundações, e aqueles que exercem 
função pública sem que ocupem cargos: 
4.1 Empregados das empresas estatais e das fundações privadas; 
4.2 Empregados públicos contratados por tempo determinado (art. 37, IX), para atender a 
necessidades temporárias de excepcional interesse público; 
4.3 Estabilizados pela Constituição de 1967 (art. 177), bem como pelo art. 19 das 
'Disposições Transitórias' da Constituição de 1988; 
4.4 Servidores militares (art. 42 da Constituição), todavia,  com traços diferenciados". 
(Curso de Direito Administrativo - Lúcia Valle Figueiredo -  2ª Edição, Revista, Atualizada 
e Ampliada, Malheiros Editores, 1-1995). 
Embora goze de estabilidade, o autor não é servidor efetivo, tanto que o  § 1º do referido 
art. 19 do ADCT assim preconiza: 
"§ 1º. O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título 
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quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei". 
Na condição de estabilizado, o apelante não é detentor de cargo público. Não pode ter 
acesso ao cargo de engenheiro agrônomo senão através de concurso público, em face da 
expressa dicção do art. 37, II, da Constituição Federal, que soa: 
"Art. 37. (...) 
II -  a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo 
em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;" 
No § 2º insiste: 
"A não-observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição 
da autoridade responsável, nos termos da lei". 
Em face de tais disposições, não haveria como reconhecer ao estabilizado o ingresso no 
quadro de Engenheiros Agrônomos do Ministério da Agricultura, ainda que desempenhe 
funções similares às de seus colegas, ocupantes de cargos públicos do quadro do 
Ministério da Agricultura. 
Mostra-se, portanto, impertinente a invocação do princípio da isonomia. É razoável que os 
servidores ocupantes do cargo de engenheiro agrônomo tenham tratamento diverso 
daqueles que exercem a função de técnico de nível superior, ainda que tenham a mesma 
formação acadêmica e desempenhem atribuições similares. 
Como se sabe, não é mais possível o aproveitamento de servidores a título de desvio de 
função, em homenagem à norma constitucional suso invocada. 
Sobre a matéria, assim decidiu o Supremo Tribunal  Federal: 
"Recurso extraordinário. Funcionário público. Artigo 19 do ADCT. 
- A estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT não garante ao servidor a permanência em 
cargo diverso daquele em que ingressou no serviço público, tampouco lhe assegura a 
efetivação, sem aprovação em concurso. 
- Recurso extraordinário conhecido e provido".  
(RE 157214-PA, Rel. Min. Francisco Rezek, julg. 23.04.96). 
Por todo o exposto, não vislumbrando qualquer reproche na r. sentença apelada, nego 
provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 112.620-RN 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: NILTON DA SILVA GARCIA 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. JONAS SOARES DE ANDRADE E OUTRO (APTE.) 
 

EMENTA 
Militar. Reforma. Deficiência auditiva. Acidente em serviço. Nexo causal. Prova. 
Ausente qualquer prova de que a moléstia do ex-militar tenha relação de causa e efeito 
com o acidente em serviço, improcede o pedido de reforma. 

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, 30 de abril de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Nilton da Silva Garcia, Cabo da Reserva de 1ª 
Categoria, promoveu, perante a 2ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, ação ordinária 
visando a compelir a União Federal a conceder-lhe reenquadramento aos quadros do 
Exército, com efeito retroativo à data do seu licenciamento e, ainda, transferência para a 
reforma, no grau hierárquico de Terceiro Sargento. 
Aduziu, em síntese, que, em junho/89, quando participava, como operador de rádio, de 
missão em acampamento com sua corporação, sofreu um acidente de carro, no qual o 
equipamento de rádio caiu sobre sua cabeça, atingindo o seu ouvido esquerdo. Que, 
passando a sofrer de deficiência auditiva grave, que o incapacitou para o serviço militar 
ativo, deveria ter sido mantido adido à corporação até a definição de sua reforma. No 
entanto, teve licenciamento ex officio em 07.02.92. 
A r. sentença julgou improcedente o pedido, ao argumento de que o autor não comprovou 
o nexo de causalidade entre o acidente ocorrido quando do exercício da atividade militar e 
a enfermidade da qual fora acometido. E, ainda, que tal moléstia não o incapacita para o 
serviço militar, mas, tão-somente, para uma das funções inerentes a este serviço, pelo 
que lhe negou o direito à reforma. 
Irresignado, o autor apelou, alegando, em preliminar, cerceamento do direito à produção 
de provas, por terem sido rejeitados pelo MM. Juiz os exames complementares solicitados 
pelo perito judicial. No mérito, sustentou que tanto a prova pericial quanto a documental e 
a testemunhal demonstraram a existência do nexo de causalidade entre o acidente e a 
sua doença.  
A União Federal respondeu ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O recorrente sustentou, em preliminar, a 
nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que o MM. Juiz dispensou a 
realização de exames complementares solicitados pelo perito judicial (fls. 164). 
Requereu o perito judicial os seguintes exames (fls. 94/96): 
- estudo tomográfico computadorizado dos ossos temporais; 
- audiometria tonal liminar; 
- coeficiente de discriminação vocal; e 
- impedanciometria. 
Entretanto, o próprio apelante, instado a pronunciar-se sobre tal solicitação, alegou haver 
juntado à inicial cópia de exames datados de 19.05.92 (referentes aos três últimos 
tópicos), entendendo dispensável a realização de novos exames (fls. 98). Restou, apenas, 
o estudo tomográfico, que ficou dificultado tendo em vista a necessidade de aparelhagem 
mais sofisticada, não disponível nos hospitais públicos de Natal, como esclareceu o 
recorrente (fls. 98) e o fato deste não dispor de meios materiais para fazê-lo. 
Demais disso, nos termos do art. 245 do CPC, a nulidade deveria ter sido alegada no 
primeiro momento após a ciência da dispensa da complementação de perícia. Não tendo 
sido abordada a questão, houve preclusão. 
Por essas razões, rejeito a preliminar. 
Passo ao mérito. 
O apelante foi incorporado às fileiras do Exército em 08.02.88; engajado por um ano, a 
contar de 08.02.89; reengajado por dois anos, a contar de 08.02.90 e, licenciado ex 
officio, ao término do seu período de reengajamento, em 07.02.92 (fls. 46). 
Asseverou que sofre de deficiência auditiva grave, decorrente de acidente ocorrido em 
acampamento militar, em meados de junho/89, quando um aparelho radiotransmissor caiu 
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sobre sua cabeça, atingindo o seu ouvido esquerdo. Requereu, assim, reengajamento e 
transferência para a reforma. 
A ocorrência do acidente, não registrada nos assentamentos militares, foi confirmada 
pelas testemunhas interrogadas em audiência. Entretanto, nem a perícia nem qualquer 
outra prova estabeleceu relação de causa e efeito entre a deficiência auditiva que 
acometeu o autor e o alegado acidente ocorrido durante a prestação do serviço militar. 
O problema do nexo causal nas questões de reforma militar já foi reiteradas vezes 
examinado por este eg. Tribunal, como demonstram os seguintes precedentes: 
"EMENTA: Militar. Reforma ex officio. Revisão. 
- Inocorrendo relação de causa e efeito entre o serviço e a enfermidade, não faz jus à 
revisão deduzida na inicial. 
- Apelo improvido". 
(1ª Turma, Rel. Juiz Castro Meira, AC 3280-PE, julgada em 29.03.90). 
"EMENTA: Militar. Reforma. Doença mental. Representação. Irregularidade suprida. 
Ausência de prova de que a doença mental do ex-soldado, diagnosticada quase dez anos 
depois do licenciamento, tenha sido adquirida ou tenha alguma ligação com o serviço 
militar. 
Pedido improcedente". 
(1ª Turma, Rel. Juiz Ridalvo Costa, AC 7985-PE, julgada em 13.12.90) 
"EMENTA: Militar. Reforma. Doença mental. Nexo causal. 
Ausente qualquer prova de que a doença mental do ex-soldado, diagnosticada doze anos 
depois do licenciamento, tenha relação de causa e efeito com o serviço ativo, improcede o 
pedido de reforma. 
Improcedente o pedido, não pode a ré ser condenada em despesas processuais 
(honorários do perito)". 
(1ª Turma, Rel. Juiz Ridalvo Costa, AC 11519-PE, julgada em 05.03.92). 
Estou de acordo com a valoração da prova levada a efeito pelo MM. Juiz Federal da 2ª 
Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, Dr. Walter Nunes da Silva Júnior. Da 
bem lançada sentença, transcrevo a seguinte passagem (fls. 184/185): 
"25 - Dessume-se, da transcrição do depoimento pessoal do autor exposta no tópico 18, 
que o acidente ocorreu quando se encontrava, em cumprimento de missão, em um jipe do 
Exército, que "vinha um pouco em velocidade", acompanhado de mais dois militares, 
ocasião em que, por causa de um buraco, o veículo virou, e ele, que vinha atrás, sentado 
junto ao radiotransmissor, sofreu a pancada na cabeça com o deslocamento do 
equipamento, à altura do ouvido esquerdo. É interessante notar, do depoimento pessoal, 
que, nada obstante o equipamento ser de porte considerável — pesa aproximadamente 
dez quilos -, o autor não apresentou nenhum hematoma, ou corte, ainda que superficial, 
na região atingida, até porque, segundo suas próprias palavras, retornou para o 
acampamento, só vindo "a sentir as conseqüências posteriormente". 
26 - Isso tanto é verdade que, em rigor, o autor só comentou sobre o acidente quando a 
missão no acampamento se encerrou, mais precisamente, uma semana depois, com as 
testemunhas Erinaldo da Silva Bezerra e Ivanildo Antunes da Silva. Relevante, nesse 
sentido, ter  presente  que  a  primeira testemunha em referência, quando ouvida em 
Juízo, sustentou que, malgrado tenha tomado ciência do sinistro ainda no acampamento, 
só veio a saber que um dos envolvidos tinha sido o autor, posteriormente, já na 
Companhia em que estavam engajados. A outra, igualmente, não discrepou dessa linha 
de depoimento. 
27 - Por conseguinte, certeza se impõe de que o acidente não deixou, no autor, nenhum 
hematoma, ou mesmo equimose, na região da cabeça atingida no acidente com o 
radiotransmissor. É estranho que um equipamento, de porte significativo, indo de encontro 
ao órgão auditivo, produzindo forte impacto, a ponto de ocasionar seqüelas, não tenha 
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comprometido a membrana externa que o reveste. 
28. Decerto que o órgão auditivo pode vir a ser comprometido, em sua função, sem que, 
necessariamente, ocorra qualquer conseqüência para a membrana externa. Isso é 
possível, até mesmo em se tratando de deficiência auditiva decorrente de agressão física. 
Contudo, não se apresenta como razoável que uma agressão física por meio de pancada 
em acidente de veículo, tendo como instrumento aparelho de rádio contundente , venha a 
ter intensidade tal a ponto de provocar deficiência no órgão auditivo, mas não deixe 
qualquer seqüela no tecido que o adorna. 
29 - Essa circunstância, a meus olhos, em termos objetivos, faz ruir a tese edificada pela 
parte autora. Não creio que alguém sofra pancada, por instrumento contundente, com 
violência suficiente para debilitar a função auditiva, sem produzir nenhum sangramento, 
hematoma ou equimose. 
30 - Ademais, na peça contestatória da União Federal, com base em informação do 
Comandante do 7º Batalhão de Engenharia e Combate do Exército, asseverou-se que há 
registro, na Ficha de Saúde do autor, de que ele, já em 1988 — ano de sua incorporação -
, apresentava diagnose de hipoacusia. Essa assertiva, nada obstante não esteja 
documentalmente comprovada nos autos, não mereceu impugnação por parte do autor, 
nem mesmo quando das razões finais". 
Com os mesmos argumentos, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 112.847-PB  
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelantes: FERNANDO JOSÉ RIBEIRO CABRAL E CÔNJUGE 
Apelado: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS-DNOCS 
Advogados: DRS. ALMIRO CAVALCANTI (APTES.) E CARMEN WALERIA DIAS M. 
FERNADES E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Civil e Administrativo. Terras integrantes do complexo de açude mantido pelo DNOCS. 
Cessão irregular de posse. Turbação configurada. Fatos incontroversos que dispensam a 
coleta de prova em audiência. Direito dos cessionários, ante a evidente boa-fé, à retenção 
de benfeitorias até indenização no valor levantado em perícia. Apelação parcialmente 
provida. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 
a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar parcial 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 7 de abril de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Fernando José Ribeiro Cabral e cônjuge 
apelam ante sentença que julgou procedente ação de manutenção de posse que lhes 
move o DNOCS. Alegam, em resumo, fundamentação insuficiente, cerceamento de 
defesa, devido à não realização de audiência para produção das provas requeridas, e, no 
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mérito, a condição de possuidores da área questionada, na condição de cessionários do 
arrendatário. Sustentam, ainda, que implantaram benfeitorias no imóvel, e que a autarquia 
tolerou as atividades que desenvolvem na área. Acrescentam que inexiste prova da 
propriedade do DNOCS.  
Contra-razões pela confirmação da sentença. Dispensei revisão por se tratar de matéria 
predominantemente de direito. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O MM. Juiz Federal sentenciante 
relatou devidamente os fatos da causa e as razões apresentadas pelas partes e expôs 
suficientemente os motivos da decisão. 
A perícia foi realizada principalmente para levantamento das benfeitorias e dos limites da 
área objeto do litígio. Após juntada do laudo, as partes tiveram vista e nada requereram. 
Seguiu-se julgamento porque não havia, no caso, prova a produzir em audiência. É que 
os fatos são incontroversos: os réus admitem expressamente a condição de cessionários 
do arrendatário do lote pertencente ao DNOCS. Sustentam que houve tolerância da 
autarquia quanto às atividades que desenvolvem na área e postulam retenção por 
benfeitorias. O Magistrado teria apenas que apreciar a validade da cessão e a natureza 
da ocupação.  
Rejeito, portanto, as preliminares levantadas pelos apelantes.  
No mérito, é induvidosa a propriedade e posse do DNOCS sobre a área ocupada pelos 
apelantes (escritura de fls. 5 e 6). São terras situadas às margens do Açude Epitácio 
Pessoa, no Município de Boqueirão/PB,  que foram loteadas e entregues para exploração 
por arrendatários escolhidos entre lavradores pobres da região. Ao verificar que um dos 
lotes fora cedido, o Chefe do Posto de Operação Epitácio Pessoa o notificou para 
desocupação, mas não foi atendido, daí a propositura da ação possessória. 
A turbação é inequívoca, mas teve origem em negócio jurídico — cessão — que faz 
presumir a boa-fé do cessionário, até ser notificado pelo proprietário. Em princípio, o foro 
de bens dominicais pode ser objeto de cessão. O DNOCS sequer se dignou a juntar cópia 
do contrato de arrendamento e, de mais a mais, não se depreende que os réus o 
conheciam, porque apenas se interessavam no exercício da posse do cedente. 
Por isso, as benfeitorias que implantaram devem ser indenizadas, tanto as edificações e 
instalações quanto as culturas, reconhecendo-se aos réus o direito de retenção, previsto 
no art. 516 do Código Civil, até que sejam indenizados.  
Assim, dou provimento, em parte, à apelação, para acolher o pedido de retenção de 
benfeitorias, até que sejam indenizadas pela autarquia autora. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 114.539-PB 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: CARLOS JOSÉ DE QUEIROZ MARINHO 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. CÉSAR AUGUSTO CESCONETTO E OUTRO (APTE.) 
 

EMENTA 
Administrativo. Indicação em contracheque de valor cujo pagamento não foi efetivado pela 
Administração. Correção tempestiva da tabela de pagamento para exclusão do percentual 
de reajuste de 26,05%, indevido, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal. Apelação improvida. 
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ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 
a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 17 de março de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relatório  

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: O apelante impugna sentença que julgou 
improcedente pedido de reparação de dano pelo não pagamento da parcela de 26,05% 
relativa a diferenças de janeiro a julho de 1994 nos seus proventos. Alega, em resumo, 
que  fora distribuído pelo Departamento de Polícia Federal contracheque com indicação 
do mencionado valor, pelo que deveria ser pago para, somente depois, ser descontado 
em percentuais não excedentes de 10% da sua remuneração.  
Contra-razões pelo improvimento.  
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A emissão de contracheque não 
significa ordem de pagamento, mas simples comunicação aos servidores dos valores de 
seus vencimentos ou proventos a serem creditados em conta bancária. Somente após o 
efetivo pagamento - o creditamento em conta - é que os respectivos valores ingressariam 
no patrimônio do servidor, abrindo a hipótese de desconto parcelado do indevido. 
Descoberto o erro - a inclusão do percentual de reajuste de 26,05%, indevido, consoante 
iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - em tempo, ou seja, antes do 
creditamento, poderia ser refeita a folha de pagamento, com a eliminação da respectiva 
parcela.  
A Administração pode anular os seus atos ilegais ou irregulares ou corrigir aqueles 
eivados de erro.  
Se, em função do contracheque, o autor emitiu cheques que vieram a ser devolvidos por 
insuficiência de fundos, não há responsabilidade da União Federal, porque aquele 
documento não é idôneo para se aferir saldo bancário. Trata-se, repito, de mera 
comunicação, cabendo ao titular da conta verificar a efetiva existência de saldo, antes de 
emitir cheque. 
Nego provimento ao apelo. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 114.824-RN  
Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: BANCO BANORTE S/A 
Apelados: IERIS RAMALHO CORTEZ E OUTROS 
Advogados: DRS. ALDALICE MARIA C. G. DUARTE E OUTROS (APTE.) E NÍCIA MARIA 
GOMES COSTA (APDOS.) 
 

EMENTA 
Processual Civil. Embargos à execução de sentença. Inexigibilidade do título executivo. 
Ocorrência. Liquidação por arbitramento. Aplicabilidade. Litigância de má-fé. Inocorrência. 
Suspensão da execução. Lei nº 6.024/74. Possibilidade.  

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

1 - Tratando-se de execução de sentença condenatória que determinou que o reajuste 
das prestações de imóveis financiados pelo BNH obedeceriam ao plano de equivalência 
salarial, é imprescindível para fixação do quantum debeatur, a nível de restituição de 
valores pagos a maior, proceder-se a liquidação por arbitramento. 
2 - Não tendo o embargante agido de forma temerária, posto que não deduziu pretensão 
destituída de fundamentação, de modo a identificar caráter procrastinatório, não há falar-
se em litigância de má-fé, face à inexistência de exercício abusivo  do direito. 
3 - Comprovado que a entidade bancária encontra-se em liquidação extrajudicial e, 
dispondo a Lei 6.024/74 que a decretação da liquidação produzirá de imediato a 
suspensão das ações e execuções, determina-se a suspensão da execução enquanto 
perdurar o processo liquidatório. 
4 - Apelação provida. 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade de votos, dar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 31 de março de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 

RELATÓRIO  
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: O Banco Banorte S/A apela da sentença de fls. 
16 a 18, da lavra do MM. Juiz Walter Nunes da Silva Júnior, da 2ª Vara-RN, que concluiu 
por julgar improcedentes os presentes embargos à execução, ao entendimento de que os 
mesmos estão desprovidos de qualquer fundamentação legal, fato este que denota seu 
caráter protelatório. Ao final, fez incidir multa em quantia equivalente a vinte por cento 
sobre o valor da execução, condenando, ainda, o embargante ao pagamento da verba 
honorária fixada em vinte por cento sobre o valor da condenação.  
Em suas razões de apelo, pugna pela modificação da sentença, argüindo: a) que, tendo a 
sentença exeqüenda determinado o reajuste das prestações com base na equivalência 
salarial, há necessidade de proceder-se a sua liquidação, deferindo, assim, o direito à 
parte de se pronunciar sobre os cálculos; b) que, tratando-se de condenação genérica, é 
inaplicável o art. 604 do CPC, posto que o quantum condenatório não depende apenas de 
cálculo aritmético; c) que o MM. Juiz a quo incorreu em erro quando entendeu que os 
presentes embargos detêm caráter procrastinatório, aplicando-lhes multa, face à 
ocorrência de litigância de má-fé; d) que, tendo sido decretada pelo Banco Central do 
Brasil sua liquidação extrajudicial, requer o embargante a suspensão da execução, nos 
termos da Lei 6.024/64.  
Contra-razões.  
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Cuida a hipótese de apelação 
interposta pelo Banco Banorte S/A contra sentença que concluiu por julgar improcedentes 
os presentes embargos à execução, ao entendimento de que os mesmos estão 
desprovidos de qualquer fundamentação legal, fato este que denota seu caráter 
protelatório. Ao final, fez incidir multa em quantia equivalente a vinte por cento sobre o 
valor da execução, condenando, ainda, o embargante ao pagamento da verba honorária 
fixada em vinte por cento sobre o valor da condenação.  
Em suas razões de apelo, pugna pela modificação da sentença, argüindo: a) que, tendo a 
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sentença exeqüenda determinado o reajuste das prestações com base na equivalência 
salarial, há necessidade de proceder-se a sua liquidação, deferindo, assim, o direito à 
parte de se pronunciar sobre os cálculos; b) que, tratando-se de condenação genérica, é 
inaplicável o art. 604 do CPC, posto que o quantum condenatório não depende apenas de 
cálculo aritmético; c) que o MM. Juiz a quo incorreu em erro quando entendeu que os 
presentes embargos detêm caráter procrastinatório, aplicando-lhes multa face à litigância 
de má-fé; d) que, tendo sido decretada pelo Banco Central do Brasil sua liquidação 
extrajudicial, requer o embargante a suspensão da execução, nos termos da Lei 6.024/64.  
Objetivam os presentes embargos desconstituir a execução, ao argumento de 
inexigibilidade do título, face à ocorrência de erro existente no processamento da 
liquidação da sentença, posto que foi processada na forma do art. 604 do CPC, quando, 
na hipótese, tratando-se de reajuste das prestações com base na equivalência salarial, há 
necessidade de proceder-se a sua liquidação, deferindo, assim, o direito à parte de 
pronunciar-se sobre os cálculos.  
Inicialmente, é de registrar-se que os fundamentos trazidos pelo embargante tanto na 
exordial como nas razões de apelação são dúbios, posto que argúi ser indispensável para 
verificação do valor exato do quantum debeatur o processamento de liquidação, sem 
demonstrar claramente qual o procedimento liquidatório aplicável ao caso, se por artigos 
ou por arbitramento. Aduz, tão-só, que o quantum condenatório não depende apenas de 
cálculo aritmético, portanto é inaplicável a regra do art. 604 do CPC. 
Preceituam os arts. 606 e 608 do CPC, verbis: 
"Art. 606. Far-se-á a liquidação por arbitramento quando: 
I — determinado pela sentença ou convencionado pelas  partes; 
II — o exigir a natureza do objeto da liquidação". 
"Art. 608. Far-se-á a liquidação por artigos, quando, para determinar o valor da 
condenação, houver necessidade de alegar fato novo". 
Cumpre observar que a liquidação procedida nos termos do art. 606 do CPC reclama 
conhecimento especializado de perito para determinar-se a quantificação do montante da 
condenação ou a individualização de seu objeto, cuja perícia visa não apenas a 
verificação de certos fatos, mas a própria apreciação de tais fatos pelo experto, a fim de 
determinar-se o objeto da condenação ou o quantum a ser adimplido pelo devedor. Já a 
liquidação procedida nos termos do art. 608 do CPC decorre da necessidade de se alegar 
e provar fato novo, que, no entendimento do doutrinador Araken de Assis, em seu Manual 
do Processo de Execução, p. 276, tem-se como: "é aquele resultante da obrigação e que 
não foi objeto da pretérita condenação, porque o autor deixou-o de fora  do âmbito 
cognitivo, ou surgiu durante ou após a demanda condenatória, nada obstante se mostrar 
essencial à apuração do quantum debeatur".  
Na hipótese dos presentes autos, tratando-se de embargos que visam desconstituir título 
executivo que determinou que os reajustes das prestações de imóveis financiados pelo 
BNH obedeceriam ao plano de equivalência salarial e sendo imprescindível para fixação 
do quantum debeatur a nível de restituição de valores pagos a maior em decorrência de 
aplicação de índices superiores aos aumentos salariais percebidos pelos mutuários, faz-
se necessário proceder-se ao levantamento da evolução salarial dos exeqüentes, com os 
respectivos índices de reajuste apurados mês a mês, no período questionado, bem como 
os valores das prestações pagas, apurando-se o critério de reajuste das mesmas, in casu, 
vislumbrando-se necessário que a liquidação seja processada por arbitramento, nos 
termos do art. 606 do CPC.   
Quanto à alegação de que o MM. Juiz a quo incorreu em erro quando entendeu que os 
presentes embargos detêm caráter procrastinatório, aplicando-lhes multa face à litigância 
de má-fé, torna-se imprescindível conceituar o instituto, que, no entender de Nelson Nery 
Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, em seu Código de Processo Civil Comentado, 2ª 
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edição, p. 367, assim se houve: 
"1. Conceito de litigante de má fé. É a parte ou interveniente que, no processo, age de 
forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o 
improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com objetivo de vencer ou 
que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do 
processo, procrastinando o feito. As condutas aqui definidas, positivamente, são 
exemplos de descumprimento do dever de probidade estampado no CPC, 14".  
A litigância de má-fé é regulada pelo art. 17 do CPC, verbis: 
"Art. 17. Reputa-se litigante de má-fé aquele que: 
I — deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; 
II — alterar a verdade dos fatos; 
III — usar do processo para conseguir objeto ilegal; 
IV — opuser resistência injustificada ao andamento do processo; 
V — proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; 
VI — provocar incidentes manifestamente infundados". 
Tendo o MM. Juiz concluído por considerar o embargante litigante de má-fé, a teor dos 
incisos V e VI do dispositivo supratranscrito, e tendo verificado que o mesmo não agiu de 
forma temerária, posto que não deduziu nos presentes embargos pretensão destituída de 
fundamentação, de modo a identificar caráter procrastinatório, entendo não ser cabível, 
na hipótese, a penalidade aplicada, face à inexistência de exercício abusivo  do direito. 
No tocante ao pleito de suspensão do processo, tem-se que, tendo ficado comprovado 
nos autos que a entidade bancária encontra-se em liquidação extrajudicial e dispondo a 
Lei nº 6.024/74, em seu art. 18, alínea "a", que a decretação da liquidação produzirá de 
imediato a suspensão das ações e execuções, em consonância com tal dispositivo, 
determina-se a suspensão da execução enquanto perdurar o processo liquidatório, nos 
termos da lei supramencionada. 
Por tais razões, dou provimento à apelação para desconstituir a execução, face à errônea 
aplicação do art. 604 do CPC, determinando que, após sustação dos efeitos produzidos 
pela Lei nº 6.024/74, seja procedida a liquidação da decisão exeqüenda, na forma do art. 
606 do CPC.  
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 120.370-AL  
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelado: JOSÉ CORDEIRO LIMA 
Advogado: DR. JOSÉ CORDEIRO LIMA (APDO.) 
 

EMENTA 
Tributário. Responsabilidade do diretor de sociedade civil, irregularmente dissolvida, pelo 
não recolhimento de FGTS no período em que esteve à frente da entidade. Apelação 
provida, em parte. Remessa provida, em parte. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 
a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar parcial 
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas como de lei. 
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Recife, 7 de abril de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Apela a Fazenda Nacional ante sentença que 
acolheu embargos oferecidos pelo presidente de sociedade civil executada por débitos 
relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Alega, em resumo, que o apelado 
era o presidente do Clube União Portuária São Domingos no período de formação da 
dívida.  
Contra-razões pelo improvimento. 
É o relatório.  

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator):  A entidade executada foi 
irregularmente dissolvida, daí a responsabilidade dos seus dirigentes pelos atos 
praticados, com infração legal, durante as respectivas gestões (art. 135, CTN). 
A execução abrange os períodos de fevereiro de 1973 a julho de 1975, janeiro de 1976 a 
dezembro de 1980, abril de 1981 a dezembro de 1983, e abril de 1983 a agosto de 1984.  
O apelado foi presidente da União Portuária São Domingos de 1982 a 1989, daí a 
responsabilidade em relação aos débitos desse período, tão-somente. O não 
recolhimento do FGTS configura infração à Lei 5.107/66. 
Por essas razões, dou provimento, em parte, à apelação e à remessa oficial, para acolher 
os embargos apenas quanto aos débitos de 1973 a 1981, mantendo-se a penhora e 
limitando-se a responsabilidade do embargante quanto à dívida no período de janeiro de 
1982 a dezembro de 1983 e de abril de 1983 a agosto de 1984.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 123.714-CE  
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ-UFC 
Apelada: ENEDINA MARIA MOREIRA FELIX 
Advogados: DRS. FRANCISCO EVERARDO CARVALHO CIRINO E OUTROS (APTE.) E 
ANTONIO CEZER ALVES FERREIRA (APDA.) 
 

EMENTA 
Administrativo. Ensino superior. Mestrado. Prazo para apresentação de dissertação. 
Interrupção decorrente da não aceitação de matrícula enquanto pendente de julgamento 
ação na qual fora determinado o acesso ao curso. Apelação provida em parte. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 
a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar parcial 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 7 de abril de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 

RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Apela a UFC ante sentença que julgou 
procedente pedido de anulação de ato que fixou o termo de março de 1996 para 
apresentação pela autora de tese para conclusão do Mestrado de Sociologia. Alega, em 
resumo, que o termo fora estabelecido em função das normas do Programa de Pós-
Graduação, não podendo a aluna se sobrepor a tais ditames. 
Contra-razões pelo improvimento. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O aluno do curso de pós-graduação 
está submetido às normas estabelecidas no regulamento universitário, inclusive os prazos 
para conclusão e para apresentação de tese. Ocorre que, após concluir os créditos, no 
segundo semestre de 1992, não foi admitida para apresentação do projeto de tese, em 
função de estar a sua situação pendente do julgamento de ação que lhe garantira acesso 
ao Mestrado. Somente no primeiro semestre de 1995 foi matriculada para dissertação. A 
partir daí é que deve ser contado o prazo de três anos para entrega da dissertação. 
Obviamente, não se irá prolongar infinitamente tal prazo. 
Em outras palavras, exclui-se o período em que obstada a matrícula para dissertação, 
mas, a partir daí, corre o prazo regimental.  
A sentença não estabeleceu esse limite, que deve ficar perfeitamente definido. 
Por essas razões, dou provimento, em parte, à apelação, para julgar procedente, em 
parte, o pedido, anulando o ato que estabeleceu o prazo até março de 1996 para 
apresentação da dissertação, determinando a sua correção para março de 1998. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 124.465-PE 
Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelado: DEOCLÉCIO ANTÔNIO DA SILVA 
Advogados: DRS. ELIZABETH AP MOTINAGA SATO E OUTROS (APTE.) E HELIANE 
GERUZA DOS SANTOS (APDO.) 
 

EMENTA 
Previdenciário. Processual Civil. Embargos à execução da sentença. Excesso de 
execução. Ocorrência. Pagamento administrativo. Compensação dos pagamentos 
realizados.  
1 - A referência a pagamento, por via administrativa, considera-se como efetivamente 
realizado, devendo os 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. 
2 - In casu, tendo a autarquia comprovado o pagamento de valores recebidos a título de 
Renda Mensal Vitalícia por Incapacidade, no período de 03.10.93 a 13.04.95, período 
este abrangido pela sentença condenatória que reconheceu o direito ao embargado de 
perceber aposentadoria por invalidez a partir de 14 de fevereiro de 1991 e sendo tais 
benefícios inacumuláveis por determinação legal, e, ainda,  tendo o exeqüente 
apresentado memória discriminativa de cálculos, onde pleiteia o recebimento de valores 
devidos a título de aposentadoria por invalidez referente ao período de fevereiro/91 a 
maio/94, caracterizado o excesso, devem tais valores ser expurgados da execução.   
3 - Apelação e remessa oficial providas. 

ACÓRDÃO 
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Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade de votos, dar 
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, 17 de março de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 

RELATÓRIO  
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Trata-se de apelação da sentença de fls. 16 a 
17, da lavra do Exmo. Sr. Juiz Ubaldo Ataíde Cavalcante, da 7ª Vara-PE, que concluiu por 
julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, ao fundamento de que o valor 
recebido a título de Renda Mensal Vitalícia, a partir de 03.10.93, não pode ser deduzido 
do valor da execução, por tratar-se de matéria estranha ao processo de conhecimento, ao 
final determinou que os juros de mora devem ser calculados à base de 0,5% ao mês a 
partir da citação.  
A autarquia, em suas razões de apelo, pugna pela reforma da sentença, argüindo que o 
ora embargado recebeu Renda Mensal Vitalícia por Incapacidade, no período de 03.10.93 
a 13.04.95, e, tendo sido reconhecido o direito nos autos principais à aposentadoria por 
invalidez a partir de 1991, deveriam tais valores percebidos sob aquele título ser 
compensados na execução, face à inacumulatividade de tais benefícios.  
Contra-razões.  
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Cuida a hipótese de apelação 
interposta à sentença que concluiu por julgar parcialmente procedentes os embargos à 
execução, ao fundamento de que o valor recebido a título de Renda Mensal Vitalícia, a 
partir de 03.10.93, não pode ser deduzido do valor da execução, por tratar-se de matéria 
estranha ao processo de conhecimento, ao final determinou que os juros de mora devem 
ser calculados à base de 0,5% ao mês a partir da citação.  
A autarquia, em suas razões de apelo, pugna pela reforma da sentença, argüindo que o 
ora embargado recebeu Renda Mensal Vitalícia por Incapacidade, no período de 03.10.93 
a 13.04.95, e, tendo sido reconhecido o direito nos autos principais à aposentadoria por 
invalidez a partir de 1991, deveriam tais valores percebidos sob aquele título ser 
compensados na execução, face à inacumulatividade de tais benefícios.  
Objetivam os presentes embargos desconstituir parcialmente a execução, ao fundamento 
de excesso, previsto no art. 741, V, do CPC. 
Discute-se nos presentes autos a possibilidade de compensação em sede de execução 
de valores recebidos a título de Renda Mensal Vitalícia por Incapacidade, com os valores 
a serem percebidos em conseqüência da ação de cognição, que reconheceu o direito ao 
ora embargado de receber aposentadoria por invalidez. 
A um exame dos autos que deram origem ao título executivo ora embargado e dos autos 
dos presentes embargos, observa-se que o embargado recebeu Renda Mensal Vitalícia 
por Incapacidade, no período de 03.10.93 a 13.04.95, período este que foi abrangido pela 
sentença condenatória que lhe reconheceu o direito a perceber aposentadoria por 
invalidez a partir de 14 de fevereiro de 1991, tendo o exeqüente apresentado memória 
discriminativa de cálculos, onde pleiteia o recebimento de valores devidos a título de 
aposentadoria por invalidez  referentes ao período de fevereiro/91 a maio/94. 
In casu, tratando-se de recebimento de benefícios que por determinação legal são 
inacumuláveis e, ainda, cuidando de execução contra a Fazenda Pública, mesmo que não 
haja qualquer apreciação da matéria na ação de cognição, deverá o Juiz observar na 
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execução a compensação desses pagamentos ocorridos na via administrativa, desde que 
efetivamente comprovados, sob pena de trazer um dano irreparável à Fazenda Pública e 
enriquecimento ilícito do particular. Com o pagamento em duplicidade, caracterizado está 
o excesso de execução, nos termos do artigo 741, V, do CPC, devendo, portanto, ser 
anulada a planilha de cálculos apresentada pelo exeqüente, face à não observância dos 
descontos dos pagamentos administrativos realizados a título de Renda Mensal Vitalícia 
por Incapacidade. 
Por tais razões, dou provimento à apelação e à remessa oficial. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 126.500-CE 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelante: MARIA LAÍSE CHAVES VIEIRA 
Apelados: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ-UFC, FRANCISCO BRAGA ANDRADE E 
LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE PINTO 
Advogados: DRS. JOSÉ ANCHIETA SANTOS SOBREIRA (APTE.) E FRANCISCO 
EVERARDO CARVALHO CIRINO E OUTROS, FRANCISCO CESÍDIO GOMES E FRANCISCO 
XIMENES DE ALBUQUERQUE (APDOS.) 
 

EMENTA 
Administrativo. Pedido de nulidade de concurso público e desclassificação de candidato 
aprovado em primeiro lugar. Títulos superiores aos demais concorrentes. Argumentação 
de que a Banca Examinadora não teria observado os critérios estabelecidos no edital do 
certame. Alegação de cerceamento de defesa. Apreciação de critérios de julgamento. 
Inocorrência de ilegalidade capaz de ensejar a nulidade do torneio seletivo. 
1. Afirmação de que, malgrado merecer a primeira classificação no torneio seletivo, em 
face do desempenho em todas as provas, especialmente na de títulos, logrou a apelante 
classificar-se, apenas, em 3º lugar. 
2. A teleologia da prova de títulos não se resume a deixar patente que o candidato esteja 
apto a assumir determinado cargo, desprezando-se as demais notas obtidas nas outras 
modalidades de avaliação, inclusive na prova escrita. 
3. Caso em que os títulos da apelante e os dos demais candidatos mereceram a 
pontuação máxima; diferenças que, se existentes, não se revestem de significação no 
nível de um concurso de professor auxiliar. 
4. Constatação de que todos os títulos apresentados pelos concorrentes foram tornados 
públicos, através da afixação no quadro de avisos do Departamento de Análises Clínicas 
e Toxicológicas, e divulgados com ampla publicidade, desde as primeiras provas até o 
final do certame, não havendo, portanto, razão plausível para a recusa da homologação 
do resultado final do certame. Não existência de vícios capazes de ensejar a nulidade do 
torneio seletivo, não se tendo logrado positivar os aspectos objetivos que justificariam a 
anulação reclamada. 
5. Adstrição do Poder Judiciário à só verificação da existência de ilegalidade na seleção 
levada a efeito, em feitio a, se for o caso, declará-la nula. Inexistência de razões capazes 
de justificar o deferimento das pretensões esboçadas. 
6. Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
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unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator 
e notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 26 de fevereiro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 

RELATÓRIO   
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Maria Laíse Chaves Vieira 
ajuizou ação declaratória de nulidade de atos administrativos contra a Universidade 
Federal do Ceará - UFC e Francisco Braga Andrade. 
Sustenta-se, basicamente: 
(a) submeteu-se a A. a concurso público de provas e de títulos realizado pela UFC para o 
cargo de Professor Auxiliar, Setor de Estudos, Métodos e Técnicas de Análises 
Imunológicas, conforme Edital nº 77/93; 
(b) apesar de seu excelente desempenho em todas as provas do certame, "especialmente 
na de títulos, em que superou por larga margem os demais candidatos, em face do 
riquíssimo currículo que apresentara, e na prova escrita, que não recebeu qualquer crítica 
da Comissão Julgadora (C.J.),.....foi aprovada em apenas 3º lugar, apesar de haver 
merecido a 1ª classificação...;" 
(c) de início, suspeitou que a Comissão Julgadora teria se afastado do seu dever 
constitucional de agir com impessoalidade, no afã de favorecer o candidato por ela 
classificado injustamente em 1º lugar, descumprindo a determinação constante do artigo 
12, § 6º; da Indicação nº 01, anexa a Resolução 57/CEPE, porque a referida Comissão 
não teria divulgado as "relações dos títulos apresentados e devidamente comprovados 
pelos candidatos"; 
(d) todavia, louvando-se apenas nas cópias dos currículos apresentados pelos dois outros 
candidatos classificados pela C.J. em 1º e 2º lugares, concluiu a autora que, enquanto 
sua média na prova de títulos teria de ser mesmo a média máxima que Ihe havia sido 
atribuída, as médias dos dois outros candidatos não poderiam ser aquelas atribuídas 
(9,66 e 8,0), injustificadamente aos candidatos Francisco Braga Andrade e Luiz Carlos 
Albuquerque Pinto, mas sim, 6,70 e 3,54, respectivamente; 
(e) enquanto a C.J. atribuiu unanimemente a nota 10,0 ao "vasto e rico currículo" da 
autora, foi a mesma injusta ao atribuir aos demais candidatos notas iguais, "numa 
flagrante violação dos critérios de pontuação estabelecidos na Indicação nº 01/CEPE, 
anexa à Resolução nº 57 do mesmo Conselho, e em visível desproporção aos currículos 
apresentados pelos três candidatos"; 
(f) em face dessas gritantes nulidades que indica haver a Comissão cometido, violando os 
princípios da legalidade, da publicidade, da motivação, da impessoalidade e  da 
moralidade administrativa, por favorecer candidatos injustamente, em prejuízo da 
suplicante, o Conselho do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas, em reunião 
extraordinária de 07.01.94, deliberou, por unanimidade de votos, não acolher o resultado 
do concurso, desaprovando o trabalho da Comissão Julgadora; 
(g) consumada a recusa da indicação do candidato pelo Conselho Departamental, teria de 
ser realizado um novo concurso, nos termos do artigo l8 da multicitada Resolução 
57/CEPE; 
(h) entretanto, o co-réu (candidato considerado classificado em 1º lugar), inconformado 
com a decisão do Conselho Departamental, recorreu ao Conselho de Ciências da Saúde, 
recurso este, segundo afirma, que não poderia ser admitido por contrariar os artigos 
57/92-CEPE, porque só cabe recurso das decisões dos colegiados por argüição de 
nulidade, e porque a suplicante não teria sido instada a respondê-lo, negando-lhe a 
garantia do contraditório e da ampla defesa, prevista no artigo 5º, inciso LV, da CF/88; 
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(i) retomando os autos ao Conselho Departamental, decidiu este pelo não acolhimento da 
indicação feita pela C.J., em face da ocorrência dos vícios apontados pela autora; por 
conseguinte, os autos retomaram ao Conselho de Centro para que fosse homologada a 
decisão do Conselho Departamental; 
(j) o Conselho de Centro, em reunião ordinária em 25.03.94, violando frontalmente a 
norma contida no artigo 17 da Resolução nº 57/92-CEPE, que apenas admite recurso das 
decisões do Conselho Departamental quando o candidato alegar nulidade da decisão, e 
violando a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, decidiu, ao livre 
arbítrio, acolher a indicação da Comissão Julgadora (que o candidato Francisco Braga 
Andrade fora aprovado em 1º lugar); 
(k) diante disso, interpôs recurso para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - 
CEPE (3ª Instância), o qual manteve a decisão recorrida; interpôs, depois, um 4º e último 
recurso administrativo para o Conselho Universitário, última instância, não logrando êxito. 
Em favor do que se postula, alega-se ter ocorrido: (a) nulidade formal do concurso por ter 
o Conselho de Ciências da Saúde conhecido e provido recurso interposto 
por Francisco Braga Andrade, sem que houvesse alegado qualquer nulidade, como 
exigem os artigos 152 do Regimento Geral da UFC e 17 da Resolução CEPE, e sem a 
observância do princípio do contraditório e da ampla de defesa, posto que desse recurso 
a autora jamais 
tomou conhecimento; (b) nulidade material do certame estampada no flagrante erro na 
pontuação dos títulos apresentados pelos candidatos, contrariando as normas do 
certame, conforme minuciosa demonstração nos itens 31 a 43. 
Finalmente, pugnou por que fosse julgada procedente a ação e, em conseqüência, 
alternada ou cumulativamente, requereu-se: 
a) a decretação da nulidade da decisão do Conselho de Centro de Ciências da Saúde da 
UFC, que deu provimento ao recurso administrativo interposto pelo co-réu Francisco 
Braga de Andrade, e, em decorrência, a decretação da nulidade de todo o certame, por se 
ressentir aquele malsinado recurso administrativo de pressuposto de admissibilidade, 
contrariando o disposto nos artigos 152 do Regimento Geral da UFC e 17 da Resolução 
52/92 CEPE; 
b) a decretação da nulidade de todo o concurso em face da Comissão Julgadora haver 
violado os princípios da moralidade administrativa e da legalidade, constitucionalmente 
previstos, ou, pelo menos, decretação da nulidade da prova de títulos; 
c) a decretação da nulidade da nomeação do Sr. Francisco Braga Andrade, posto que a 
UFC não poderia nomeá-lo enquanto pendente de decisão judicial a alegação de nulidade 
do concurso. 
A decisão singular (fls. 157/161) julgou improcedente o pedido, ratificando o resultado 
final do certame homologado pelo Conselho de Centro da UFC, e condenou a 
autora no pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o 
valor dado à causa. 
Inconformada, apela a autora (recurso de fls. 163 usque 170), repisando basicamente os 
argumentos coligidos à exordial, acrescentando: (a) que a r. sentença é nula de pleno 
direito, por não haver apreciado ambos as fundamentos da ação, ou, pelo menos, por não 
haver fundamentado o não acolhimento do pedido; (b) que o ato de atribuição de notas 
aos títulos apresentados pelos candidatos não seria ato discricionário, ou seja, fora do 
controle do Poder Judiciário, posto que, na realidade, tal ato seria objetivo, vinculado à 
multicitada Indicação nº 1, anexa à Resolução CEPE-57/92 (norma de regência 
do certame); (c) que os apelados não haviam contrariado aquele quadro demonstrativo de 
fls. 21 da exordial em suas respectivas contestações, pelo que operou-se o efeito da 
confissão ficta, sendo aplicáveis as regras dos pré-falados artigos 285 e 319 do CPC; (d) 
que não prevalece o argumento exposto na r. sentença de que não só a apelante 
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mereceria nota 10,00 (dez) na prova de títulos, mas também os demais candidatos teriam 
merecido a mesma nota ou, pelo menos, 9,00 (nove). 
Finalmente, bateu-se por que, acaso não seja acatado nenhum dos fundamentos 
invocados na demanda, fosse decretada a nulidade da sentença por falta de 
fundamentação que correspondesse a ambos os fundamentos do pedido e "por haver 
cerceado o direito que tinha, como tem, a apelante de produzir a prova dos fatos 
constitutivos do seu direito". 
Contra-razões da UFC repousam às fls. 178/180 e são pela manutenção da r. decisão 
fustigada. Francisco Braga Andrade apresentou suas contra-razões às fls. 186/188. 
É, em minúcias, o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Cabe analisar, primeiramente, o 
possível enquadramento e avaliação incorreta na prova de títulos de cada um dos 
participantes do certame, dentro do critério estabelecido pela Resolução nº 57/92-CEPE. 
Sustenta a apelante que, apesar de haver merecido a 1ª classificação no certame em 
decorrência do seu excelente desempenho em todas as provas, especificamente na de 
títulos, em que superou por larga margem os demais candidatos "em face do seu 
riquíssimo currículo", foi aprovada, apenas, em 3º lugar. 
Isso teria ocorrido, segundo diz, porque a Comissão Julgadora teria atribuído aos demais 
candidatos notas que escaparam do controle da respectiva adequação dos possíveis 
títulos comprovados à pontuação instituída na Indicação nº 01-CEPE. Ou seja, as notas 
atribuídas aos títulos relacionados pelos candidatos, teria sido concedida de forma 
obscura e suspeita, em afronta às regras contidas no artigo 12, §§ 5º e 6º, da Resolução 
57/CEPE. 
Traça-se, inclusive, nos autos, uma tabela comparativa dos títulos dos três concorrentes, 
partindo do pressuposto de que, tendo a Comissão atribuído nota 10,00 aos seus títulos, 
em termos matemáticos, jamais poderia imputar-lhes a mesma média ou, sequer, 
aproximada, face à distância que os seus guardariam em relação aos dois primeiros 
colocados no concurso. 
Inicialmente, cumpre que se destaque o julgamento dos títulos é realmente um ato 
regrado. A Indicação nº 01, de 21.12.92, anexa da Resolução nº 57-CEPE, estabelece 
uma escala de pontuação a ser atribuída aos títulos. Deveras, tal julgamento pauta-se sob 
parâmetros preestabelecidos. É um ato vinculado, o qual está atrelado aos ditames da 
norma regedora do certame. 
Estabelece o artigo 6º da Resolução nº 57/CEPE que o julgamento dos títulos dos 
candidatos submetidos ao exame seletivo abrangerá três aspectos: (a) formação 
universitária; (b) produção científica e cultural do candidato; (c) eficiência didática ou 
técnico-profissional. 
A formação universitária refere-se à análise do histórico escolar e da formação 
universitária do candidato, incluído curso de Graduação, de Aperfeiçoamento, de 
Especialização, de Mestrado e de Doutorado (letra "a" do artigo 6º da Resolução 57-
CEPE). 
Na produção científica ou cultural, engloba-se os trabalhos de natureza científica, técnica 
ou cultural de autoria do candidato ou em co-autoria, publicados em livros ou periódicos 
idôneos que tenham corpo editorial, bem como dissertações ou teses aprovados para 
obtenção de títulos de Mestre, de Doutor ou de Livre Docente (letra "b"). 
Eficiência didática ou técnico-profissional diz respeito com a área de estudos em 
concurso. Na primeira, serão consideradas as atividades exercidas com êxito no 
Magistério de 1º e 2º Graus, no Magistério Superior, no exercício de monitoria, de bolsa 
do PET e, no que se refere à eficiência técnico-profissional, será apreciado o 
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desempenho com êxito em cargos, funções, comissões, ou consultorias, as realizações 
levadas a bom termo dentro da especialidade e o registro do Processos e Patentes (letra 
"c"). 
Discorre ainda a referida resolução que a nota de julgamento de título de cada candidato 
resultará do número de pontos obtidos na avaliação dos títulos relacionados no memorial, 
devidamente comprovados, realizada pelos examinadores, observados os critérios 
estabelecidos pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE. 
Ora bem, examinando minuciosamente os autos, observo, às fls. 53 a 55, declarações 
expedidas pela Universidade Federal do Ceará-UFC, nas quais foram enumerados os 
títulos dos candidatos. Verifico, sem esforço de grande monta, que os concorrentes 
possuem diversos títulos que excedem, quiçá, a faixa exigida pela magnitude do certame. 
Ocorre, entretanto, com a máxima vênia de praxe aos que se posicionam em sentido 
divergente, que a teleologia da exigência de títulos não se limita a demonstrar que o 
candidato esteja apto a assumir aquele cargo, aviltando as notas adquiridas nas demais 
provas do concurso (refiro-me à prova escrita). 
A própria Constituição Federal estabelece em seu artigo 37, inciso II, in verbis: 
" - omissis 
I - omissis 
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 
publico de provas ou de provas e títulos, rassalvadas as nomeações para cargo em 
comissão declarado em lei de livre nomeação e  exoneração; 
........................................................" 
Conforme se depreende, a aprovação em concurso público depende da pontuação nas 
provas objetivas ou subjetivas, somada à prova de títulos. 
A ilação acima reproduzida autoriza a que se acolha, sem reproche, o entendimento 
esposado pelo perilustre sentenciante de que atribuir nota 6,7 ao candidato Franscisco 
Braga Andrade, tal como sugerido pela apelante, é, até certo ponto, ridículo, porque um 
candidato portador de títulos de Aperfeiçoamento, Mestrado, Doutorado, Professor 
Assistente, Adjunto etc. tem qualificação, em abundância, para se submeter, inclusive, ao 
cargo de Professor Titular. 
É, data vênia, assaz frágil a argumentação expendida pela apelante, ao longo de todo o 
processo. 
Pretende ela, em verdade, através da presente ação, que o Judiciário interfira em seu 
favor, em feitio a que sejam reduzidas as notas atribuídas aos seus concorrentes no 
torneio seletivo, de tal sorte  que seja aquela (reporto-me à apelante) a aprovada no 
concurso. 
Sublinhe-se, outrossim, o raciocínio desenvolvido pelo relator do recurso administrativo 
interposto pela apelante-autora. Destaca-se naquela peça o seguinte: "...os três 
candidatos têm doutorado. E um deles (a recorrente), pós-doutorado. Dois deles (o 1º 
colocado e a recorrente) são professores aposentados, tentando reingressar na vida 
universitária. Moral da história: é um concurso de início de carreira, tendo como 
concorrentes pessoas que deviam estar disputando numa categoria bem mais alta". (Fls. 
82). 
E discorre o eminente relator: "Daí, a situação esdrúxula. O concurso é menor que a vida 
e os curriculos de seus concorrentes. E não poderia ser de outra forma, pois quem fixa os 
critérios para um concurso de início de carreira jamais irá prever que ele deve detectar 
diferenças de vidas acadêmicas entre pessoas que deveriam disputar os mais altos 
escalões do magistério...O que, no caso, se depreende é que os títulos da recorrente 
chegaram ao teto. Mas aí também chegaram os demais candidatos. Diferenças 
porventura existentes não alcançam significação no nível de um concurso de professor 
auxiliar. Não há, pois, como a recorrente reclamar. Não pode reivindicar mais que o seu 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

'dez'". 
Finalmente, para encerrar esse tópico, acredito que o fato de ter sido atribuída nota 
máxima à autora não implica em que os demais candidatas fiquem impedidos de serem 
contemplados com a mesma nota. 
No concernente à alegação de cerceamento de defesa, por haver a Segunda Instância 
Administrativa da UFC conhecido e provido o recurso interposto por Francisco Braga 
Andrade da decisão da 1ª Instância, sem que houvesse alegado em sua petição de 
recurso qualquer nulidade da decisão recorrida, tal como exigem os artigos 152 do 
Regimento Geral da UFC e 17 da Resolução 57/92-CEPE, e sem a observância da 
garantia constitucional do contraditório, porque não teria sido instada a se pronunciar, é 
queixa que, a meu sentir, por igual, não merece reparos. 
Observe-se que no primeiro recurso interposto pela autora  argumentava-se com os 
mesmos fatos exaustivamente narrados, qual seja, a sua irresignação porque não teria 
sido aprovada em primeiro lugar. 
Solicitou-se naquele recurso, ao Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas, 
melhor análise dos dados acima expostos, culminando-se com a alegação de não ter sido 
cumprido o que estipula a Resolução 57 (parágrafo 6º, artigo 12) quanto à devida 
transparência na avaliação dos títulos, para quem com justiça e rigor no cumprimento das 
normas em vigor que venha votar pela não aprovação da indicação feita pela Comissão 
Julgadora e, consequentemente, solicitar nova abertura de concurso como é preconizado 
pelo artigo 16. 
Não se verifica no recurso interposto pela apelante nenhum fato capaz de ensejar a 
anulação da indicação feita pela Comissão Julgadora. Não há, ao menos no processado, 
notícia de que o referido torneio seletivo teria sido feito sem a devida lisura que se impõe 
aos concursos públicos. 
Ao contrário, o simples manuseio dos autos deixa evidente que todos os títulos 
apresentados pelos concorrentes foram tornados públicos, através da afixação no  quadro 
de avisos do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas. Foram os mesmos 
divulgados, com ampla publicidade, desde os primeiros momentos das provas até o final 
do certame, não havendo, portanto, razão plausível para a recusa da homologação do 
resultado final do concurso. 
E por isso, assim acredito, é que o colendo Conselho de Centro, colegiado 
hierarquicamente superior, acatou o recurso interposto pelo co-autor, modificando a 
decisão do Conselho de Departamento de Análises Clínicas, órgão de instância inferior: 
porque não se verificou a ocorrência de vício ou mácula capaz de ensejar o 
reconhecimento e a 
declaração da nulidade. 
Observe-se, outrossim, que a apelante não obteve êxito nas três instâncias 
administrativas, no âmbito da Universidade Federal do Ceará. 
A alegação de que só poderia ser interposto o recurso do co-autor em caso de nulidade, a 
meu sentir, não é fértil, até porque, qualquer que seja o ato administrativo eivado de 
ilegalidade, estará, sempre, comprometido, e será nulo por falta de motivação (amparo, 
respaldo, estofo) compatível com a lei. 
Ora, tendo sido o ato administrativo (que negou a indicação do co-autor) editado com 
base em motivos que não guardam relação lógico-jurídica de compatibilidade com os fins 
visados pela lei e com a própria esfera de competência do agente expedidor, o ato é 
viciado por manifesto desvio de poder. E, por isso, tende a ser (leia-se, tem de ser) 
reconhecido nulo. 
Por fim, faço destacar, à exaustão, que não vislumbrei em todo o processado a existência 
de vícios capazes de ensejar a nulidade do certame. Não logrou a apelante indicar os 
aspectos objetivos a justificar a anulação almejada ao acionar o Judiciário. 
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É consabido que o Judiciário fica adstrito à verificação da ocorrência de ilegalidade 
objetiva no torneio seletivo, para que possa intervir e declará-lo nulo. Ocorre, entretanto, 
que, no caso de que ora se cuida, isso não ocorreu. 
Oportuno destacar, outrossim, o que já se preconizava no extinto Tribunal Federal de 
Recursos: "O critério de avaliação dos pontos é privativo da Comissão Examinadora, 
somente intervindo o Judiciário quando a sua ação desbanda das fronteiras da 
legalidade."  
Forte nessas razões, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 126.976-AL 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: CIA. AÇUCAREIRA CENTRAL SUAMUMA 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. JOSÉ CARLOS TENÓRIO M. OLIVEIRA (APTE.) E EVALDO JOAQUIM 
PEREIRA E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA: 
Processual Civil. Embargos à execução fiscal.  Custas. 
- Rege-se pela legislação estadual respectiva a cobrança de custas nas causas ajuizadas 
perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal. 
- Apelo desprovido. 

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, 7 de maio de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Cia. Açucareira Central Suamuma insurge-se 
contra sentença - da lavra do MM. Juiz de Direito da Comarca de Marechal Deodoro-AL-, 
que julgou - com fundamento no art.267, I, c/c o art.295, VI - extinto os embargos à 
execução fiscal que promoveu tendo por embargado/exeqüente o INSS - Instituto 
Nacional de Seguro Social. 
A apelante alega falta de fundamentação da sentença e cerceamento do direito de defesa 
face a não realização de prova pericial contábil, argumenta que não há custas a serem 
pagas, com base no art.7º da Lei nº 9.289/96,  que dispõe sobre as custas devidas à 
União na Justiça Federal. 
Sem contra-razões. 
Relatei. 

VOTO  
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Não procede a alegação de falta de 
fundamentação da sentença impugnada, eis seus fundamentos a seguir transcritos: "O 
artigo 284 e seu parágrafo único do CPC expressam que a petição inicial, não 
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preenchendo os requisitos do art. 282 ou que apresente defeitos ou irregularidades 
capazes de dificultar o julgamento do mérito, deve ser emendada ou complementada no 
prazo de 10 (dez) dias, e assim não fazendo o autor, o juiz deve indeferi-la. 
In casu, a embargante quando da interposição da peça vestibular, deixou de ofertar o 
correto valor à causa, efetuando, destarte, o pagamento da taxa judiciária em quantia 
inferior, e sem o recolhimento das custas iniciais, e apesar de devidamente intimada para 
suprir as irregularidades, ficou inerte, consoante atesta a certidão de fls.42. 
(...) 
Ex posistis, com fundamento no art.267, inciso I c/c o art. 295, inciso VI, do Código de 
Processo Civil, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, indeferindo a petição 
inicial". Quanto ao argumento do não pagamento das custas com base no art.7º da lei 
9.289/96 também não procede, pois dispõe o  § 1º do art. 1º do mesmo texto legal: 
" Rege-se pela legislação estadual respectiva a cobrança de custas nas causas ajuizadas 
perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal". 
Em nota a este parágrafo (Negrão, Theotônio - in Código de Processo Civil e legislação 
processual em vigor, 28ª edição, atualizada até 5 de janeiro de 1997, fls.1023): 
"Art. 1º. 2 . ' O INSS não está isento de custas quando litiga no âmbito da Justiça Estadual 
' (STJ-3º Seção, ED no Resp 65.991-SC, rel. Min. Flaquer Scartezzini, j. 09.10.96, 
rejeitaram os embs., v.u., DJU 4.11.96, p. 42.423, 2ª col., em.)". 
Mutatis mutandis se o INSS não está isento de custas o recorrente também. 
Nego, pois, provimento ao recurso. 
Assim  voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 127.002-PE  
Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: CÍCERO AMÂNCIO DO NASCIMENTO 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. MARIA JOSÉ BEZERRA (APTE.) E ROSIMAR DE BARROS SOARES E 
OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Previdenciário. Renúncia a 50% da pensão por morte em benefício de outro dependente. 
Possibilidade. Renda Mensal Vitalícia. Manutenção dos requisitos necessários a sua 
concessão. Restabelecimento do benefício. 
1. Inexistindo na legislação previdenciária qualquer norma que proíba a renúncia aos 
direitos previdenciários, o poder conferido ao titular de um direito público subjetivo pode 
ser ou não exercido. 
2. Permanecendo as condições necessárias à percepção do benefício da Renda Mensal 
Vitalicial, e tendo este sido suprimido unilateralmente pelo INSS, o mesmo  há de ser 
restabelecido. 
3. Apelação do particular provida. 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade de votos, dar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 17 de março de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
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RELATÓRIO 
O JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Cícero Amâncio do Nascimento apela da decisão 
singular da lavra do MM. Juiz Roberto Wanderley Nogueira, que rejeitou o pedido da parte 
autora de serem concedidos os 50% que lhe couberam da pensão por morte de seu filho 
à sua esposa Margarida Augusta do Nascimento, e o restabelecimento de sua Renda 
Mensal Vitalícia-ESP 40, que foi cessada pelo INSS.  
Em suas razões de apelo, sustenta o particular que em nenhum momento pretendeu 
acumular os benefícios de Renda Mensal Vitalícia com o benefício da pensão por morte 
deixada por seu filho, e sim tem por objetivo conceder os 50% do que lhe coube da 
pensão por morte  para sua esposa e o restabelecimento de sua Renda Mensal Vitalícia. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Cuida a hipótese de apelação do 
particular da decisão da lavra do MM. Juiz Roberto Wanderley Nogueira, que rejeitou o 
pedido da parte autora de serem concedidos os 50% que lhe couberam da pensão por 
morte de seu filho à sua esposa Margarida Augusta do Nascimento, e o restabelecimento 
de sua Renda Mensal Vitalícia-ESP 40, que foi cessada pelo INSS. 
A decisão recorrida, conforme se verifica nos autos, teve como fundamento para o 
indeferimento do pedido o fato disposto no art. 139, § 4º, de que a Renda Mensal Vitalícia 
não pode ser acumulada com qualquer espécie de benefício do Regime Geral da 
Previdência Social, citando, inclusive, o Julgador, decisão jurisprudencial neste sentido. 
Importa observar, entretanto, que o cerne da presente questão não é propriamente a 
possibilidade ou não de acumulação dos referidos benefícios, tal fato é mera 
conseqüência, e sim saber se o autor, ora apelante, pode ou não renunciar aos 50% que 
lhe couberam da pensão por morte de seu filho em favor de sua esposa.   
Na legislação previdenciária, inexiste qualquer dispositivo legal que vede a renúncia aos 
direitos previdenciários, de modo que somente a lei teria o condão de impedir que o autor 
exercesse seu direito de renúncia. Assim, o poder conferido ao titular de um direito 
público subjetivo pode ser ou não exercido. 
Wladimir Novaes Martinez, em  sua obra intitulada Seguridade Social na Constituição 
Federal, Ed. LTR, 1989, em sustentando a legitimidade do direito de renúncia ao benefício 
previdenciário, conclui que, a não ser assim, "o benefício previdenciário deixaria de ser o 
que é, libertador do homem, para se transformar no seu cárcere". 
Por outro lado, não se pode olvidar a finalidade da seguridade social, de amparo social, 
devendo, pois, o direito às prestações previdenciárias estar sempre atrelado à 
inexistência ou insuficiência de renda, devendo sempre pretender a prestação 
previdenciária substituir uma renda que se perdeu e seria necessária para fazer face a um 
estado de necessidade. 
No caso presente, o apelante é beneficiário de uma Renda Mensal Vitalícia e pretende 
renunciar aos 50% da pensão por morte deixada por seu filho, em favor de sua esposa, 
de modo a que possa permanecer com o benefício especial que lhe é conferido e 
inacumulável, por força do § 4º do art. 139 da Lei 8.213/91. 
Renda Mensal Vitalícia, nos termos do art. 139 da Lei 8.213/91, é benefício de trato 
continuado devido mensal e sucessivamente para as pessoas maiores de 70 anos de 
idade ou inválidas que não percebem rendimento nem são mantidas por pessoas de 
quem dependem. A uma análise apressada da matéria, poderia-se entender que dito 
benefício visa tão-somente atender àqueles que não têm nenhum recurso para 
sobreviver. 
Entretanto, é necessário observar que 50% da pensão por morte deixada pelo filho do ora 
apelante não têm o condão de suprir a necessidade de subsistência do apelado e de sua 
família, de modo a retirar-lhe o direito à percepção do benefício de Renda Mensal Inicial 
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anteriormente concedido. 
Diante de tais argumentos e ante a possibilidade de renúncia a tal direito, entendo deva o 
apelante continuar fazendo jus ao benefício de Renda Mensal Vitalícia, e assim poder 
suprir suas necessidades básicas e necessárias a sua sobrevivência.  
Constatando-se, pois, que o benefício previdenciário pode ser renunciado pelo segurado, 
e não deixando o apelante de preencher os requisitos necessários à concessão da Renda 
Mensal Inicial de que é beneficiário desde 21.07.93, incabível a supressão do referido 
benefício por parte do INSS. 
Por tais razões, dou provimento à apelação do particular. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 127.371-CE  
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelada: IRACEMA VIEIRA DE SOUSA 
Advogados: DRS. CLEITON LIMA ASSUNCÃO E OUTROS (APTE.) E MARIA ERIDAN DE 
ALMEIDA (APDA.) 
 

EMENTA 
Constitucional e Administrativo. Estado de concubinato devidamente comprovado. Direito 
ao benefício, nos termos do § 3º do art. 226 da Constituição Federal, c/c o inciso I do art. 
16 e art. 74 da Lei nº 8.213/91. 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, 31 de março de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se o INSS contra sentença que julgou 
procedente o pedido, declarando o estado de concubinato entre a apelada e falecido 
segurado, para fins de concessão de benefício junto à Previdência Social. 
Alega, em resumo, que, nos termos da legislação previdenciária, a apelada não atende às 
exigências mínimas necessárias ao reconhecimento de sua condição de dependente. 
É o relatório.  
Peço dia para julgamento. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Os depoimentos de fls. 55/57 
demonstram que, mesmo sem o vínculo matrimonial formal, a apelada viveu marital e 
duradouramente com o falecido segurado Afonso Carvalho Mesquita, restando 
comprovada a dependência econômica. 
O nosso sistema processual civil não impõe restrições à consecução de provas, nem 
preconiza a suposta hierarquia da prova documental sobre a prova testemunhal, conforme 
está disposto no art. 131 do CPC.  
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"Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados 
neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a 
defesa". 
A prova testemunhal produzida em juízo não se apresenta em categoria inferior à 
documental, em nosso sistema processual. Ambas produzem os mesmos efeitos, em 
patamar idêntico de credibilidade, contribuindo para a formação da convicção do juiz.  
Portanto, a sentença deve ser confirmada, para que seja garantido à companheira do 
segurado falecido o direito ao benefício, em cumprimento às normas previstas no § 3º do 
art. 226 da Constituição Federal, c/c o inciso I do art. 16 e art. 74 da Lei nº 8.213/91.  
Por essas razões, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 127.744-PE 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: JOSÉ BEZERRA DE ALBUQUERQUE NETO 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. JAIRO ALVES PEREIRA (APTE.) 
 

EMENTA 
Direito Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade civil da Administração. 
Indenização. Vítima falecida com 23 anos de idade. Limite temporal. Valor fixado com 
base na data em que ela completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade. Precedentes. 
Apelação parcialmente provida.  

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

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se o apelante contra sentença que 
julgou improcedente a ação, para não reconhecer o direito a indenização por danos 
materiais e morais, resultantes de acidente no trânsito.  
Alega, em resumo, o direito à indenização pleiteada, com base na prova apresentada nos 
autos.  
É o relatório. 
Peço dia para julgamento. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A lide envolve reparação de danos 
com fundamento nos efeitos civis decorrentes de acidente de trânsito, configurando-se, no 
caso, a hipótese de responsabilidade civil e objetiva da Administração Pública.  
Na tarde de 23.12.92, o apelante retornava da cidade do Cabo/PE, pela BR 101 Sul e em 
marcha lenta, por causa do engarrafamento do trânsito, quando teve o seu veículo 
atingido por uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, nas proximidades do bairro de 
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Prazeres, no Município de Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife.  
Desse abalroamento, resultou a morte do seu filho, que foi atirado para fora e, ao cair no 
solo, sofreu traumatismo craniano, vindo a falecer.   
No inquérito aberto pela Polícia Civil, o Sr. Sílvio Sarmento de Moraes afirmou que a 
caminhonete do apelante "desenvolvia marcha vagarosa e na frente da camioneta vinha 
uma carreta, quando, de repente, do lado oposto, já no sentido do Cabo, uma viatura tipo 
Caravan da Polícia Rodoviária Federal derrapou na pista, indo de encontro à porta, digo, 
do pára-choque até a porta do lado do motorista da camioneta e do impacto resultou dos 
três filhos do motorista da camioneta, que viajavam na boléia, caírem no solo e saíram 
bastante feridos, etc. (...) e que depois veio a tomar conhecimento que um dos filhos do 
motorista veio a falecer" (fls. 15 e verso), depoimento que foi ratificado pelo Sr. Carlos 
Alberto Félix de Lima, às fls. 16 e verso.  
O Sr. Fortunato Soares de Albuquerque, em depoimento às fls. 17 e verso, também 
afirma que "entre o Motel Comodoro e o Posto Zip, uma viatura Caravan da Polícia 
Rodoviária Federal, que procedia do Recife com destino ao Cabo, havia batido no 
paralama e porta esquerdos da camioneta Ford, placa PX-1888-PE, que se destinava ao 
subúrbio de Prazeres; que a viatura da Polícia Rodoviária havia deixado a sua mão de 
direção para colididi, digo, colidir com a citada camioneta"; (...). 
Por outro lado, o Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, às fls. 49, indica 
que o apelante, numa curva, tentou ultrapassar uma carreta, quando saiu para a 
contramão e foi abalroado pela viatura da Polícia Rodoviária Federal.  
Às fls. 38, na contestação, a União afirma que o acidente ocorreu em frente à indústria 
Açomóveis. Quanto ao local, não existe discordância. Todavia, de acordo com a prova 
pericial do juízo, inclusive com foto do local (fls. 95/101),  essa fábrica encontra-se situada 
à margem de um trecho reto da BR 101. A curva mais próxima que existe nessa parte da 
rodovia fica em frente à Indústria Aganor, a duzentos e cinqüenta metros de distância de 
onde ocorreu o acidente.  
Na ficha profissional do apelante, não consta qualquer alteração quanto à sua conduta 
moral ou que aponte envolvimentos em acidentes de trânsito, conforme esclarece o 
documento de fls. 12, emitido pela Base Aérea do Recife, órgão onde exerce a função de 
Motorista Oficial. 
 Para firmar o seu convencimento, o MM. Juiz sentenciante levou em consideração que 
"ouvida através de Precatória, na Bahia, a testemunha Luciano Ramos Bezerra, que teve 
seu veículo abalroado pelo autor, é seguro em afirmar que o autor vinha forçando a 
ultrapassagem já há alguns quilômetros e que fora ele, autor, o responsável pelo 
abalroamento". Contudo, às fls. 106, a Exma. Sra. Juíza Federal da 5ª Vara da Justiça 
Federal da Bahia, através de ofício, informa que não foi possível intimar aquela 
testemunha. Além disso, ocorre que nenhuma outra testemunha declarou ter visto um 
terceiro veículo envolvido no acidente, conforme revelam os depoimentos prestados por 
Sílvio Sarmento de Moraes (fls. 15), Carlos Alberto Félix de Lima (fls. 16), Fortunato 
Soares de Albuquerque Filho (fls. 17), Fernando José de Oliveira (fls. 13) e Adimar João 
Simplício (fls. 135). Enquanto aquela testemunha afirma que o apelante tentou ultrapassar 
um caminhão-tanque, as demais, de forma harmônica, afirmam que à frente do apelante 
vinha uma carreta. 
Diante dessa situação, entendo que a sentença deve ser reformada, pois o conjunto 
probatório dos autos demonstra que o apelante não foi culpado pelo acidente que resultou 
na morte do seu filho.  
Resta à Administração Pública, em conseqüência, a responsabilidade civil objetiva pelos 
danos que seus agentes causarem a terceiros, conforme prevê o § 6º do art. 37 da 
Constituição Federal, que adotou a teoria do risco administrativo.  
O limite temporal para a indenização se impõe até a data em que a vítima completaria 65 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

(sessenta e cinco) anos de idade, nos termos do entendimento dominante na 
jurisprudência, pois, conforme esclarecem os autos, às fls. 11, tratava-se de uma pessoa 
que trabalhava e era de maior idade. 
Considerando que a vítima faleceu aos 23 anos, a indenização será calculada com base 
na estimativa de 42 anos de vida, devendo ser levado em consideração, para a fixação do  
quantum, o valor do salário mínimo, tendo-se em vista a ocupação desempenhada pela 
mesma. 
Por essas razões, dou parcial provimento à apelação, para condenar a União Federal ao 
pagamento de uma indenização no valor equivalente a 504 vezes o valor do salário 
mínimo, a contar da data do óbito, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o 
valor da condenação. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 130.043-PE 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelada: AGROPECUÁRIA FAZENDA CATALUNHA S/A 
Advogados: DRS. JOSÉ HENRIQUE WANDERLEY FILHO E OUTROS (APDA.) 
 

EMENTA 
Processual Civil e Constitucional. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Interpretação do 
artigo 243 da Carta Magna. Expropriação de terras com plantio de maconha. Ausência de 
culpabilidade. Descabimento. 
- Não existe cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, se todas as 
questões de fato e de direito essenciais para a prolatação da sentença já haviam sido 
devidamente esclarecidas. 
- A expropriação prevista no artigo 243 da Constituição Federal, verdadeiro confisco, só 
deve ser efetivada quando demonstrada a culpabilidade da parte ré. 
- Comprovada a ausência de envolvimento dos sócios, dirigentes ou empregados da ré 
com a prática delituosa (plantio de maconha), e não havendo a possibilidade de se aplicar 
a responsabilidade objetiva na espécie — por inexistir previsão para tanto no vigente 
ordenamento jurídico —, não é cabível a expropriação das terras com plantação de 
cannabis sativa. 
- Preliminar rejeitada. 
- Apelação da União e remessa desprovidas. 

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 a 
preliminar e, no mérito, 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, 05 de março de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Os presentes autos carreiam apelação e 
reexame necessário de sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela União 
Federal contra a Agropecuária Fazenda Catalunha S/A, visando à expropriação de terra 
por plantio de maconha, com fulcro no artigo 243 da Constituição Federal, na Lei n.º 
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8.257/91 e no Decreto n.º 577/92. 
O meritíssimo juiz a quo, julgando antecipadamente a lide, entendeu não existir 
envolvimento dos sócios, dirigentes ou empregados da empresa ré na prática do delito de 
cultivo de plantas destinadas à preparação de entorpecentes — maconha —, bem assim 
não ser hipótese de aplicação de responsabilidade objetiva dos proprietários da gleba. 
Alega a União, preliminarmente, ser nula a sentença porquanto o julgamento antecipado 
da lide ofendeu o devido processo legal, já que haveria necessidade da realização de 
perícia e de audiência de instrução e julgamento. No mérito, afirma, em síntese, que a 
responsabilidade da ré já teria sido demonstrada e, caso assim não se entendesse, no 
correr do processo é que se poderiam esclarecer as circunstâncias do delito. Estaria, 
portanto, em total desrespeito à legislação, e especialmente à Carta Magna, a decisão 
monocrática. 
Contra-razões, às fls. 118/126, pugnando pela manutenção do decisum monocrático. 
Regularmente processados, subiram os autos a este Tribunal e a mim couberam, por 
distribuição. 
Relatei. 

VOTO-PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Analiso, por primeiro, a preliminar 
aduzida pela União de nulidade da sentença por ofensa ao devido processo legal, posto 
que a lide foi julgada antecipadamente, sem possibilidade de realização de perícia e de 
audiência de instrução e julgamento, o que ofenderia o disposto na Lei nº 8.257/91. 
Perlustrando os autos, verifico não merecer acolhida a preambular levantada por já se 
apresentarem devidamente depositadas nos autos todas as questões de fato e de direito 
necessárias ao julgamento do feito. Seria um ultraje aos princípios da economia e 
celeridade processuais realizar os procedimentos previstos na legislação alegada, uma 
vez presentes as condições para o julgamento antecipado do feito. 
Não restou comprovada a necessidade de realização de perícia ou produção de provas 
em audiência, não se constituindo a apreciação antecipada do pedido em cerceamento de 
defesa. Sendo a questão de direito, e mesmo sendo de direito e de fato, não havendo 
necessidade de produzir prova, o juiz pode, e até deve — em respeito ao princípio da 
economia processual —, proferir julgamento imediatamente, sem dilação probatória. 
Observe-se excerto da sentença recorrida a justificar o porquê do julgamento antecipado: 
"Verifico que há condições para, de plano, deliberar acerca da presente contenda, 
apreciando as preliminares levantadas nos autos e o próprio mérito da lide, não sendo 
necessária a dilação probatória, com a realização de prova técnica e a oitiva de 
testemunhas. É que a perícia prevista na legislação de regência é necessária para mera 
demarcação da propriedade, sanando eventuais dúvidas que possam emergir no curso do 
feito. 
Ademais, a identificação do plantio da maconha, por sua natureza, é providência que 
deve ser adotada tão-logo percebida a ilicitude, já que, como é público e notório, os 
órgãos policiais promovem a imediata destruição das substâncias entorpecentes 
encontradas no local. Logo, a dita identificação não mais seria possível na atualidade, em 
virtude do transcurso de significativo lapso temporal entre a descoberta da suposta 
ilicitude e a presente data. 
Por outro lado, os depoimentos de eventuais testemunhas não acrescentariam nenhum 
dado novo aos elementos já disponíveis nos autos. Assinalo que as provas, por sua 
natureza, incidem sobre fatos acerca dos quais há controvérsia entre as partes. No caso 
concreto, após levantar as preliminares, a suplicada destacou que, ainda que 
demonstrado o plantio, não deveria haver o confisco, já que não contribuiu com a 
atividade ilícita, dolosa ou culposamente. 
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Assim, penso que é viável, desde logo, um pronunciamento judicial sobre as preliminares 
deduzidas pela ré e sobre o cerne da contenda, avaliando, sob os pontos de vista 
teleológico e sistemático, a legislação de regência, diante dos fatos concretamente 
demonstrados no curso deste processo, sendo, pois, hipótese de julgamento antecipado 
da lide, já que a controvérsia envolve, como ressaltado, apenas questões eminentemente 
de direito". (Fls. 96). 
O nosso estatuto do rito civil deixa à prudente discrição do magistrado a verificação da 
necessidade, ou não, de produção de provas para a efetivação do decisum, não exigindo 
para isso a anuência das partes. Ao julgador cabe sopesar os elementos dispostos nos 
autos no sentido de averiguar a utilidade da prova. Como já disse o excelentíssimo 
Senhor Juiz José Delgado, hoje ministro do c. STJ, no julgamento da AC 1572-CE: "não 
há cerceamento de defesa por o juiz julgar antecipado o feito, quando toda a situação 
fática se encontra esclarecida, em face das provas depositadas no processo, durante o 
seu curso. (...) O princípio da celeridade processual impõe ao juiz a obrigação de entregar 
com rapidez a prestação jurisdicional buscada pelas partes, evitando, para tanto, atingir 
atos processuais inúteis". (DOE, 17/04/90). 
Entendo pertinente, ainda, citar o escólio do Professor Humberto Theodoro Júnior: 
"Assim, se a questão de fato gira em torno apenas de interpretação de documentos já 
produzidos pelas partes; se não há requerimento de provas orais; se os fatos arrolados 
pelas partes são incontroversos; e ainda se não houve contestação, o que também leva à 
incontrovérsia dos fatos da inicial e à sua admissão como verdadeiros (art. 319); o juiz 
não pode promover a audiência de instrução e julgamento, porque estaria determinando a 
realização de ato inútil e, até mesmo, contrário ao espírito do Código. (...). 
Por outro lado, harmoniza-se com a preocupação de celeridade que deve presidir à 
prestação jurisdicional, e que encontra regra pertinente no art. 125, nº II, que manda o juiz 
'velar pela rápida solução do litígio', e no art. 130 que recomenda indeferir 'as diligências 
inúteis ou meramente protelatórias'. 
(...). 
A instituição do julgamento antecipado da lide deveu-se, portanto, à observância do 
princípio de economia processual e trouxe aos pretórios grande desafogo pela eliminação 
de enorme quantidade de audiências que, ao tempo do Código revogado, eram realizados 
sem nenhuma vantagem para as partes e com grande perda de tempo para a Justiça". 
(Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 15ª ed., v. 1, 1994, Rio de Janeiro, p. 
404) 
Também nesse sentido a lição do mestre Moacir Amaral dos Santos: 
"Seria perda de tempo inútil e gasto supérfluo de energias processuais dilatar o 
andamento do processo até a audiência de instrução e julgamento, quando se encontraria 
com o mesmo material probatório com que se apresenta após o encerramento da fase de 
ordenamento do processo. Manda, assim, o princípio da economia processual que, 
evitando-se perda de tempo e de energias processuais, profira julgamento antecipado da 
lide. Para que ocorra esse julgamento se exigem duas condições: a) que o processo se 
tenha constituído e desenvolvido regularmente; b) que as questões de fato não reclamem 
produção de mais provas." (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Ed. Saraiva, 11ª 
ed., v. 2, 1987, São Paulo, p. 262 — grifos no original). 
Mutatis mutandis, cito decisão desta e. Corte a esposar esse entendimento: 
"Processual Civil. Agravo de instrumento. Julgamento antecipado da lide. Oportunidade. 
1 - Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a discricionariedade do 
magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante 
as circunstâncias de cada caso concreto. 
2 - Agravo improvido." 
(AGTR 4600-PE, Rel. Juiz Barros Dias — convocado —, 2ª Turma, unânime, DJ, 
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29/03/96). 
Ademais, observo que a questão preliminar, in casu, se confunde bastante com o mérito, 
e lá a analisarei com mais esmero. 
Isso posto, rejeito a preliminar. 

VOTO-MÉRITO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): O nó górdio do presente feito é a 
interpretação do artigo 243 da Carta Magna, de dicção: 
"Art. 243. As glebas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de 
plantas psicotrópicas serão imediatamente expropriadas e especificamente destinadas ao 
assentamento de colonos, para o cultivo de produtos alimentícios e medicamentosos, sem 
qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. 
Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício de 
instituições e pessoal especializado no tratamento e recuperação de viciados e no 
aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão 
do crime de tráfico dessas substâncias". 
A interpretação do dispositivo constitucional acima deve buscar a sua teleologia social, e 
não apenas alcançar tão-somente o sentido estritamente técnico-jurídico da norma. 
Ouçam-se as palavras de Afonso Arinos: 
" A técnica de interpretação constitucional é predominantemente finalística, isto é, tem em 
vista extrair do texto aquela aplicação que mais se coadune com a eficácia social da lei 
constitucional. Esta interpretação construtiva permite, em determinadas circunstâncias, 
verdadeiras revisões de texto, sem que seja alterada a sua forma". (Afonso Arinos de 
Melo Franco, Direito Constitucional, Teoria Constitucional, as Constituições do Brasil — 
apud Paulo Bonavides, Curso de Direito Constitucional, Malheiros Editores, São Paulo, 6ª 
ed., p. 418). 
Ainda o ensinamento do Professor Paulo Bonavides: 
"Não vamos tão longe aqui a ponto de postular uma técnica interpretativa especial para as 
leis constitucionais, nem preconizar os meios e regras de interpretação que não sejam 
válidas para todos os ramos do Direito, cuja unidade básica não podemos ignorar nem 
perder de vista (...), mas nem por isso devemos admitir se possa dar à norma 
constitucional, salvo violentando-lhe o sentido e a natureza, uma interpretação de todo 
mecânica e silogística, indiferente à plasticidade que lhe é inerente, e a única aliás a 
permitir acomodá-la a fins, cujo teor axiológico assenta nos princípios com que a ideologia 
tutela o próprio ordenamento jurídico. 
O erro do jurista puro ao interpretar a norma constitucional é querer exatamente 
desmembrá-la de seu manancial político e ideológico, das nascentes da vontade política 
fundamental, do sentido quase sempre dinâmico e renovador que de necessidade há de 
acompanhá-la. 
(...). 
Nenhuma forma ou instituto de Direito Constitucional poderá ser compreendido em si, fora 
da conexidade que guarda com o sentido de conjunto e universalidade expresso pela 
Constituição. De modo que cada norma constitucional, ao aplicar-se, significa um 
momento no processo de totalidade funcional, característico da integração peculiar a todo 
ordenamento constitucional". (Paulo Bonavides, op. cit., pp. 420 e 437). 
Feitas essas considerações, vê-se claramente, a despeito do nomen juris atribuído pelo 
constituinte, que com a desapropriação no sentido comum não se confunde o instituto 
definido no artigo supra transcrito. É que a perda da propriedade, por ato compulsório do 
Estado, não vem acompanhada de compensação financeira, sendo descaracterizada, 
portanto, a figura da desapropriação. Trata-se, na realidade, de verdadeiro confisco, e 
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assim deve ser considerado. É uma sanção, prevista excepcionalmente na Lex Mater, 
pelo uso da propriedade para fins antijurídicos. 
Indiscutível a sua natureza jurídica de pena, resta analisar as condições para a sua 
aplicação, a fim de evitar a utilização arbitrária ou leviana da figura. Ressalte-se, de logo, 
que legislação de tamanho rigor deve ser interpretada restritivamente, como se interpreta 
a lei penal. 
Assim sendo vista esta norma constitucional, é essencial restar caracterizada, além do 
fato típico e antijurídico, a culpabilidade do réu. É imprescindível que o acusado atue com 
culpa lato sensu (ação ou omissão dolosa, negligência, imprudência ou imperícia). 
Inconcebível que a perda da coisa seja imputada a título de responsabilidade objetiva, já 
que, como é sabido, tal responsabilidade só pode ser aplicada quando houver expressa, 
clara disposição legal nesse sentido, o que in casu inexiste. 
Empós essas digressões, passo agora a observar a presença dos requisitos 
autorizadores do confisco/desapropriação no caso concreto dos presentes autos. 
A existência da plantação de cannabis sativa é fato incontroverso, bem como a ilegalidade 
dessa ocorrência. Falta apenas verificar se houve culpa, de qualquer espécie, da empresa 
ré, ou de seus prepostos. 
Compulsando-se os autos, verifico a evidente ausência de responsabilidade da parte ré, 
pois se manifestou exatamente a inocorrência de participação dos prepostos da apelada 
na prática do delito. Os dois plantadores presos não sabiam sequer exatamente quem 
eram os proprietários das terras que utilizavam. As plantações se encravavam no meio da 
vegetação sem que nenhum dirigente ou funcionário da empresa, posso afirmar sem 
tergiversação após a leitura das peças do processo, auferisse qualquer vantagem, ou 
sequer tivesse conhecimento de sua ocorrência. 
Verifique-se, ainda, que nem sequer de culpa in vigilando se pode falar. Não se poderia 
exigir que a empresa tivesse absoluto controle sobre mais de 7.000 ha (sete mil hectares), 
especialmente em relação a uma área de caatinga com acesso exclusivo por outra 
fazenda — o acesso à região do plantio, cerca de 0,1 ha (um décimo de hectare), era feito 
pela limítrofe Fazenda Milano (laudo de exame em local da Polícia Federal de fls. 50/52). 
Ausente culpa ou dolo não se pode confiscar as glebas. Como bem explanaram a apelada 
e o julgador monocrático, o ordenamento jurídico vigente não prevê a responsabilidade 
objetiva em casos como o sub examine. A expropriação só poderia ser deferida caso 
fosse demonstrada, inequivocamente, a culpabilidade da parte ré. Não seria justo que o 
proprietário perdesse seus bens por atos ilegais cometidos por invasores desconhecidos 
nas posses dele. Estar-se-ia, sem dúvida, ofendendo o artigo quinto da Constituição que 
garante o direito de propriedade e a individualização da pena. 
Por fim, reputando bem decidida a demanda pelo julgador monocrático, adoto quinhão da 
r. sentença, pelos seus mui alentados e jurídicos fundamentos, como também razão de 
decidir, o qual transcrevo, verbis: 
"Com a rejeição dos demais argumentos invocados pela ré, deve-se partir do pressuposto 
fático de que, na verdade, foram identificados pés de maconha em imóvel de sua 
propriedade. Resta verificar, dessarte, se isto dará ensejo à conseqüência jurídica 
pretendida, qual seja, a perda, por confisco, do direito real de propriedade sobre o bem. 
Ao abordar o cerne da demanda, a expropriada invocou dispositivos constitucionais e 
legais, no intuito de definir, de acordo com o ordenamento jurídico, o real objetivo do 
confisco das terras em que localizado o plantio de substâncias entorpecentes. Realmente, 
há que se extrair das normas de regência uma interpretação consentânea com a sua 
teleologia e compatível com uma concepção sistêmica da legislação aplicável à espécie. 
O art. 243, Lex Mater, estabelece que:  
'As glebas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas 
psicotrópicas serão imediatamente expropriadas e especificamente destinadas ao 
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assentamento de colonos, para o cultivo de produtos alimentícios e medicamentosos, sem 
qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei'. 
No seu parágrafo único, o mesmo dispositivo prevê o confisco de todo e qualquer bem 
econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, 
sendo destinado, exatamente, para atividades alusivas à recuperação de viciados e à 
repressão de delitos de tal natureza. Conforme elementar regra de exegese, o parágrafo 
deve ser compreendido a partir de uma análise conjunta com o seu caput. Logo, o 
confisco das glebas, da mesma forma  como o confisco dos bens citados no mencionado 
parágrafo único, a despeito do fato de não estar submetido às regras do Direito Penal, 
tem óbvia natureza punitiva, reclamando, via de conseqüência, uma notória vinculação 
com a prática criminosa. Assim, é fundamental que se demonstre que o proprietário do 
bem concorreu para a delinqüência, com sua ação ou omissão, por dolo ou culpa. 
(...). 
Saliente-se que, como oportunamente registrou a suplicada, o dispositivo comentado se 
refere a 'outras' sanções, deixando claro, então, que o confisco representa, sim, uma 
penalidade. Partindo desta concepção a respeito da natureza da expropriação em debate, 
deve ser observado que o art. 5º, da Carta Constitucional, além de garantir, em seu inciso 
XXII, o direito de propriedade, admitindo, outrossim, no item XLVI, alínea 'b', a pena de 
perdimento dos bens, ressalvou, explicitamente, nos seus incisos XLV e XLVI, que 
'nenhuma pena passará da pessoa do condenado' e 'a lei regulará a individualização da 
pena'. 
Não se diga que a expressão 'pena', nas regras aludidas, refere-se, tão-somente, às 
sanções de natureza criminal. As normas constitucionais não efetuam qualquer distinção, 
neste particular. Falam em pena, no seu sentido mais amplo, abrangendo, pois, 
iniludivelmente, as sanções de natureza civil, como o confisco, e administrativa. Não 
penso que, ao mencionar 'a pessoa do condenado', o inciso XLV quis restringir o alcance 
da regra. Afinal de contas, a sentença que acolhe ação expropriatória, notadamente 
quando de cunho confiscatório, como ocorre no caso em apreciação, aliás, como em 
qualquer demanda onde se postula a responsabilidade, na esfera civil, de alguém, deve 
ser classificada como condenatória. Encerra, claramente, uma efetiva condenação do 
expropriado à perda do direito real de propriedade sobre o bem confiscado, a pressupor, 
como antedito, a responsabilização do proprietário, em virtude do mesmo ter laborado 
com dolo ou culpa. 
(...). 
Se o legislador constituinte quisesse, ao elaborar o citado art. 243, adotar a teoria da 
responsabilidade objetiva, é evidente que teria que ressalvá-lo expressamente, já que, 
geralmente, a própria Carta Magna e o ordenamento jurídico-positivo infraconstitucional 
emprega o instituto da responsabilidade subjetiva. Não se pode presumir que o 
proprietário do imóvel em que encontradas plantas psicotrópicas concorreu para a 
ilicitude. É imperiosa a cabal comprovação de seu envolvimento, seja de modo direto, seja 
por negligência na vigilância de seus domínios, seja, ainda, por mera tolerância. 
Destarte, tanto no que tange à responsabilização criminal pelo plantio da maconha, como 
no que atine à responsabilização civil, a ensejar a perda do direito de propriedade, quanto 
às glebas onde evidenciado o dito plantio, há que se perquirir acerca da clara 
demonstração da presença do dolo ou culpa. É oportuno invocar, também para o âmbito 
das sanções civis, os princípios da legalidade, da responsabilidade, da analogia, da estrita 
tipicidade, da irretroatividade, da proporcionalidade e da culpabilidade mencionados na 
resposta da ré. 
Trata-se de garantias fundamentais consagradas no seio constitucional, a merecer 
respeito por parte de todos, a fim de que a liberdade e o patrimônio dos sujeitos de direito 
não sofram abusivo constrangimento, ao arrepio da lei. Se, por um lado, é fundamental a 
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repressão ao plantio de entorpecentes, por outro lado, não se pode desvirtuar a finalidade 
real da norma constitucional atinente ao confisco. Admitir o contrário é conduzir a 
situações absurdas que o legislador, ao editar as normas em tela, não quis, sem dúvida, 
gerar. Por exemplo, alguém poderia plantar, nos limites de um imóvel de grande porte, 
totalmente produtivo, de propriedade de seu inimigo, sem o seu conhecimento, 1.000 
m² (mil metros quadrados) de maconha, apenas para prejudicá-lo, com a perda de seu 
patrimônio. 
Feitos tais esclarecimentos, imprescindíveis para a compreensão do ordenamento jurídico 
aplicável à espécie, passo a avaliar a situação concretamente posta. 
O imóvel em questão tem mais de 7.000 Ha (sete mil hectares), abrangendo uma área 
com 6.934 Ha (seis mil e novecentos e trinta e quatro hectares) e outra com 334 Ha 
(trezentos e trinta e quatro hectares), onde são desenvolvidas as culturas de tomate (é o 
maior produtor nacional), manga, uva, melancia, milho e outros itens. A expropriada ali 
utiliza métodos modernos para a irrigação da área, com o emprego dos métodos de pivot 
central, gotejamento e micro aspersão, o que gerou o aprimoramento da  produtividade 
obtida. Trouxe de Sacramento, na Califórnia-EUA, para a região, avançada tecnologia no 
que tange à mecanização da lavoura. Exporta a produção para a Europa e os Estados 
Unidos da América. 
(...). 
Ora, os sócios, dirigentes e empregados da Agropecuária Fazenda Catalunha S/A não 
colaboraram com a prática delituosa, empreendida, a sua revelia, por 02 (dois) traficantes, 
em área de difícil acesso, nos limites de sua propriedade, no pé de uma serra, no meio da 
caatinga. É inadmissível querer que o proprietário de uma fazenda de mais de 7.000 Ha 
(sete mil hectares) tenha conhecimento de tudo o que está ocorrendo no interior de seu 
imóvel, principalmente em área de caatinga, não utilizada em suas atividades econômico-
produtivas e somente acessível através das terras da fazenda vizinha. 
Além do mais, ainda que ocasionalmente a ré determinasse a realização de vistoria nas 
suas terras, é público e notório que, normalmente, os traficantes promovem o plantio em 
áreas ocultadas por árvores de maior porte, buscando dificultar a sua identificação. A 
expropriada não tem a obrigação de manter um vigilante a cada metro dos limites de sua 
propriedade, para coibir o plantio de maconha. Cabe, sim, ao Poder Público zelar pela 
incolumidade do patrimônio do contribuinte e reprimir a ação delitiva perpetrada em seus 
imóveis, sem o seu conhecimento. 
É inverossímil acreditar que a suplicada tenha, dolosa ou culposamente, contribuído para 
o cometimento do crime ou, sequer, tenha tolerado o dito cometimento. Alguém que 
investe milhões de dólares na agricultura irrigada não correria, em sã consciência, o risco 
de perder todo o seu investimento, em função do eventual lucro proveniente da venda do 
produto de 3.000 (três mil) pés de maconha. Está bastante clara a impertinência da 
imposição do confisco à expropriada. Talvez o plantio em tela tenha sido intencionalmente 
efetuado pelos traficantes no intuito de inviabilizar as atividades empresariais da ré, já que 
é óbvio que o desenvolvimento econômico do semi-árido não interessa àqueles que 
lucram com as substâncias entorpecentes, que, certamente,  sentem-se incomodados 
com o sucesso do empreendimento. 
A expropriação das glebas que apresentem maconha tem por finalidade punir e 
desestimular a atividade ilícita, e não, penalizar aqueles que, acreditando no semi-árido 
nordestino, buscam, na irrigação, a sua redenção, e foram vítimas dos delinqüentes, que 
plantam em terras alheias, convictos da impunidade. Subtrair as terras do patrimônio da 
expropriada, sem qualquer indenização, significará, verdadeiramente, a premiação dos 
traficantes que, assim, conseguirão afastar da região, com prejuízos financeiros imensos, 
uma empresa que tem contribuído, é oportuno frisar, através da realização de atividades 
econômicas lícitas,  produtoras de riquezas e geradoras de empregos, renda e receita 
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tributária, com o desenvolvimento do sertão do São Francisco. 
Este, iniludivelmente, não foi o objetivo do confisco previsto no art. 243 da Lei Maior. A 
improcedência dos pedidos formulados na peça exordial não significa, a rigor, que a 
União restou vencida, e sim, que prevaleceu o intuito de prestigiar a atividade produtiva 
lícita, e não, o crime organizado. Não significa que o Poder Público deixou de incorporar 
ao seu patrimônio e, depois, destinar a assentamentos de colonos terras onde descoberto 
plantio de maconha, e sim, que a União, o Estado de Pernambuco e o município de Santa 
Maria da Boa Vista continuarão a contar com uma empresa ágil, moderna e eficiente, em 
seu território, a colaborar, insista-se, com o desenvolvimento da região, e estarão, isto 
sim, vencendo mais uma batalha contra a criminalidade que assola, infelizmente, o sertão. 
(...). 
Isto posto, considerando que não ficou comprovado o envolvimento dos sócios, dirigentes 
e empregados da ré, por dolo ou culpa, com a prática delituosa, julgo improcedente a 
pretensão deduzida na peça exordial". (Fls. 99/106 — grifei). 
Ora, não existia razão para o prosseguimento do feito, tendo sido adequado o julgamento 
antecipado da lide, evitando-se, assim, a continuidade de uma ação, cujo pedido 
efetivamente deveria ser julgado improcedente pelos corretos fundamentos trazidos pelo 
magistrado de primeira instância. 
Apenas fazendo um adendo para fortalecer as razões da rejeição da preliminar 
inicialmente discutida, destaco que, acaso houvesse nulidade no julgamento antecipado 
da lide, ainda assim não existiria razão para se conhecê-la. Realizando-se ou não perícia 
e audiência de instrução e julgamento, a decisão de considerar improcedente o pedido 
seria a mesma, e, como dispõe o artigo 249, § 1º, do CPC, e o clássico brocardo jurídico 
pas de nullité sans grief, o vício só deverá ser corrigido se demonstrado o prejuízo para a 
parte, o que inocorre na hipótese. 
Escorreita, portanto, a sentença, não havendo, segundo compreendo, razão a justificar 
qualquer modificação no decisum. 
Com essas considerações, nego provimento à remessa e à apelação da União. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 133.529-CE 
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelado: IRAN DA COSTA LEITE 
Advogados: DRS. JOSÉ LEANDRO MONTEIRO DE MACEDO E OUTROS (APTE.) E 
WAGNER TURBAY BARREIRA (APDO.) 
 

EMENTA 
Previdenciário. Processual Civil. Natureza da ação. Declaratória e condenatória. Hipótese 
de observância do princípio da fungibilidade. Renúncia à aposentadoria previdenciária. 
Opção para fins de contagem de tempo de serviço no serviço público ( art. 202, parágrafo 
segundo, da CF/88). Situação mais benéfica. Direito do segurado. 
1. Sendo a natureza da ação declaratória e condenatória, o rótulo conferido, no caso, não 
impede a prestação jurisdicional por se encontrarem presentes os pressupostos 
processuais. Princípio da fungibilidade.  
2. Os benefícios previdenciários são direitos personalíssimos e, como tal, por sua 
natureza, irrenunciáveis, uma vez que constituem fonte de subsistência. A previsão, pois, 
na legislação previdenciária (art. 58, parágrafo segundo, do Decreto 2.172/97),  de ser o 
ato concessório de aposentadoria irreversível e irrenunciável, só vem  atender a própria 
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natureza do direito em questão. Contudo, há que se distinguir a renúncia pura e simples 
da renúncia que possui, também, a natureza de opção e que permite ao segurado obter 
uma vantagem em sua fonte de sobrevivência. 
3. Na situação em exame, a renúncia da aposentadoria previdenciária irá possibilitar à 
parte autora  contar o tempo de serviço para fins de aposentadoria estatutária, não 
havendo, pois, em respeito à finalidade do próprio instituto da aposentadoria no contexto 
social, como negar o direito à renúncia e, consequentemente, ao recebimento da certidão 
de tempo de serviço. 
4. Apelação e remessa oficial improvidas. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório, 
do voto do Juiz Relator e das notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a 
integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 28 de abril de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: O Instituto Nacional do Seguro Social apela da 
decisão do MM. Juiz monocrático, Dr. Paulo de Tarso Vieira Ramos, que, ao rejeitar 
preliminar de via processual inadequada, julgou procedente a ação para declarar 
subsistente e plenamente válida a renúncia do autor à aposentadoria previdenciária, 
condenando, assim, o INSS a fornecer ao autor a certidão de tempo de serviço conforme 
requerida. Arbitrou, por fim, honorários advocatícios à base de 10% sobre o valor 
atribuído à causa e ressarcimento de custas. 
A autarquia apelante defende, em suas razões, que a sentença merece reforma por não 
ter observado os dispositivos da legislação previdenciária que representam óbice à 
renúncia de aposentadoria e ao fornecimento de Certidão de Tempo de Serviço, referente 
a tempo já aproveitado. Entende que, nos termos do art. 122 do Decreto nº 83.080/79, a 
aposentadoria se extingue por morte do aposentado e, consoante o art. 58, parágrafo 
segundo, do Decreto 2.172/97, as aposentadorias por idade, tempo de serviço e especial 
concedidas pela Previdência Social, na forma daquele Regulamento, são irreversíveis e 
irrenunciáveis. Em sendo assim, o segurado poderia até renunciar aos proventos do 
INSS, mas lhe é defeso renunciar à própria aposentadoria, por se tratar de ato jurídico 
perfeito, uma vez que, concedida com observância dos requisitos exigidos pela Lei nº 
8.213/91, tornar-se-ia inviolável, nos termos da Carta Magna. Não sendo possível a 
renúncia à aposentadoria, também não se tornaria possível a expedição da certidão do 
tempo de serviço, nos termos da legislação previdenciária vigente, não apenas na data da 
concessão da aposentadoria do recorrido como, igualmente, nos termos daquelas que 
atualmente vigoram. Razões pelas quais requer o apelante a procedência do recurso, 
invertendo-se o ônus da sucumbência. 
Contra-razões. 
É o relatório.  

VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Versa a presente ação sobre pedido de 
declaração do direito de renúncia do autor, servidor público municipal, à percepção de 
aposentadoria previdenciária já concedida por ato próprio do INSS e, em sendo 
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reconhecido tal direito, a condenação da referida autarquia em expedir certidão de tempo 
de serviço para fins de averbação no serviço público municipal. 
Em preliminar, o juízo a quo afasta a inadequação da via eleita, por entender ser a ação 
declaratória própria para o que objetiva o autor. Conformando-se o recorrente com tal 
decisão, adentro tal análise por força da remessa oficial à qual está submetido o presente 
julgado. 
Observa-se que, nos termos do art. 4º do CPC, a ação declaratória limita-se apenas à 
declaração da existência ou inexistência de relação jurídica, ou para  declarar-se a 
autenticidade ou falsidade de documento. A questão dos autos não se refere a fatos nem 
a documentos, o que nos obriga a averiguar se seria a hipótese de  dúvida sobre a 
existência ou inexistência de relação jurídica. 
A relação jurídica em discussão diz, pois, respeito à possibilidade, ou não, de segurado 
previdenciário renunciar  a ato concessório de aposentadoria, desconstituindo, assim, o 
vínculo jurídico com o INSS, o que justificaria  a natureza da ação declaratória. Entretanto, 
quanto ao pedido de expedição de certidão de tempo de serviço, decorrente da renúncia à 
aposentadoria, observa-se a natureza também condenatória da ação.  
Em respeito ao princípio da fungibilidade, não será o nome ou rótulo que se atribui à ação 
que impedirá a prestação jurisdicional, se atende aos pressupostos processuais previstos 
em lei. Entendendo, pois, que a presente ação tem natureza declaratória e condenatória, 
rejeito a preliminar argüida em contestação, uma vez que, na hipótese, não há 
necessidade de se deixar de conhecer a ação por inadequação à pretensão postulada.     
No mérito, há de se registrar que a solução do presente litígio não deve ater-se apenas à 
letra fria da lei, mas ao que objetiva o legislador previdenciário, a natureza dos benefícios 
previdenciários e a sua finalidade no contexto social. 
Sabido é de todos que o direito à vida é personalíssimo e como tal inderrogável e 
irrenunciável, logo os benefícios previdenciários, por consistirem na fonte de subsistência 
da maioria da população, também não poderiam deixar de possuir tal natureza, visto que, 
assim como determinados direitos e vantagens trabalhistas, não permanecem na esfera 
de discricionariedade do titular do direito justamente para impedir que seja coagido, por 
motivos diversos, a renunciar a sua fonte de subsistência. Assim esclarecido, não pode 
ter sido outro o espírito do legislador previdenciário quando estabeleceu que a 
aposentadoria do segurado cessa com a morte (art. 122 do Decreto nº 83.080/79), ou que 
são irreversíveis e irrenunciáveis (art. 58, parágrafo segundo, do Decreto 2.172/97). 
Tal proteção legal ao aposentado, entretanto, não deve ser interpretada ao extremo de 
causar prejuízos econômicos à sua própria subsistência, pois, assim, estaríamos 
contrariando o próprio espírito da lei.  In casu, a renúncia do aposentado está 
devidamente fundamentada e justifica-se para permitir a  averbação do tempo de serviço 
para fins de aposentadoria estatutária.  Não há que se falar, ainda, em prejuízos para 
nenhuma das partes envolvidas. A parte autora terá maiores vantagens em deixar de 
receber os proventos do INSS, uma vez que, renunciando à aposentadoria, poderá 
diminuir o tempo de serviço junto ao seu órgão de origem, que lhe permitirá a percepção 
de proventos de maior valor, e, por sua vez, o INSS deixará de custear os proventos do 
autor, ficando, assim, com mais recursos para conceder benefícios para aqueles que 
contam com apenas uma fonte de subsistência. 
Também não merece acolhida a alegação de que o direito à aposentadoria só pode ser 
renunciado antes de concedido, pois a natureza do direito à aposentadoria, antes ou 
depois de sua concessão, é a mesma. Só se justifica uma renúncia, em ambas as 
situações, para beneficiar o segurado. Os atos de natureza previdenciária ainda gozam do 
privilégio de poder ser revistos, pelo menos no âmbito do serviço público, quando para 
beneficiar o aposentado, não fazendo, assim, sentido alegar-se o ato jurídico perfeito 
como obstáculo para alterar-lhe a forma de concessão, nos termos do parágrafo quarto, 
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art. 40, da CF/88. 
Há, ainda, de se ressaltar que, no caso, não irá operar-se uma renúncia pura e simples, 
pois esta tem a natureza de opção. Em sendo também opção, é comum que o legislador, 
visando impedir a concessão de benefícios da mesma natureza, faculte e, em 
determinados casos, obrigue o particular a assim proceder. 
Por entender possível o direito à renúncia da aposentadoria previdenciária devidamente 
justificada e com natureza de opção para fins de contagem de tempo de serviço, 
conforme dispõe o parágrafo segundo do art. 202 da CF/88, entendo também devida a 
expedição de certidão de tempo de serviço, uma vez que, não sendo utilizado o mesmo 
tempo para fins de contagem de benefícios diversos, não se contraria o disposto na 
legislação previdenciária. 
Há, ainda, que se registrar a boa-fé do autor, que, em nenhum momento, pretendeu burlar 
a legislação previdenciária. Em situação análoga, vale dizer, quando verificada a boa-fé, 
como por exemplo, em hipótese de acumulação de cargos públicos, nos termos da CF/88,  
é permitido, ao que se encontra de boa-fé, expressar opção, e, assim, não haveria por 
que se negar tal direito àquele que deseja renunciar a um benefício em detrimento de 
outro, por lhe ser mais benéfico. 
Em consonância com a finalidade da instituição dos benefícios previdenciários no 
contexto social, negar o direito à renúncia, visando um aumento pecuniário em sua fonte 
de subsistência, é que seria um direito irrenunciável por parte do titular do benefício. 
Ante o exposto, nego provimento à apelação e à remessa oficial, mantendo a sentença 
monocrática em todos os seus termos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 555-PE 
Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelados: ANTONIO AIRES PEREIRA BARROS, ALDICEA PEREIRA BARROS, ARLETE 
PEREIRA BARROS E  WILHELM FERREIRA DA SILVA 
Advogados: DRS. MARIA LÚCIA DE SOUZA E OUTROS (APDOS.) 
 

EMENTA 
Penal e Processual Penal. Desclassificação de crime. Deslocamento da competência. 
Anulação da sentença. 
1 - A desclassificação do crime nos termos do art. 299 para o art. 242 do Código Penal, 
desloca a competência para a Justiça Estadual. 
2 - Anulação da sentença, por ter sido proferida por Juiz incompetente.  
3 - Apelação provida. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, dar 
provimento à apelação, para anular a sentença, decretando a incompetência da Justiça 
Federal e determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual, 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, 19 de fevereiro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 

RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: O Ministério Público Federal  denunciou Wilhem 
Kopscheck, hoje, Ferreira da Silva, Arlete Pereira Barros,  Antonio Aires Pereira Barros e 
Aldicea Pereira Barros, como incursos nas penas do art. 299 c/c art. 29 do CP, de acordo 
com os fatos a seguir narrados: 
"Em 25/07/89, os dois primeiros denunciados declararam perante o Oficial do Cartório de 
Registro Civil da Encruzilhada, nesta cidade, serem os genitores do menor Manoel André 
Luiz Barros Kopschek. 
Na ocasião os dois outros denunciados, sob o pretexto de ajudarem o menor, assinaram o 
termo de registro civil de nascimento na qualidade de testemunhas, mesmo sabendo que 
o fato não era verídico, pois o estrangeiro Wilheln Kopschek não era o pai da criança. 
Posteriormente, munida do Registo de Nascimento dirigiu-se a segunda denunciada ao 
Departamento de Polícia Federal, Divisão de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras, 
onde requereu o passaporte do menor, de nº 149.409-0, para que o mesmo pudesse 
viajar com o suposto pai para o exterior". (fls.03).  
O MM. Juiz sentenciante desclassificou o crime para outro previsto no art. 242 do CP, 
condenando os apelados  à pena de 1 ano e seis meses de detenção, à exceção de 
Antonio Aires Pereira Barros, que teve sua pena reduzida para 1 ano, concedendo a 
todos os apelados o perdão judicial. 
Irresignado, o Ministério Público apela da sentença, argüindo em preliminar nulidade da 
sentença por incompetência da Justiça Federal e pelo cerceamento de defesa e, no 
mérito, pela reforma da sentença por inexistência de elementos bastantes para a 
aplicação do perdão judicial. 
Contra-razões apresentadas às fls. 358/370. 
A douta representante do Ministério Público Federal, Drª Armanda Figueirêdo, ofereceu 
parecer opinando "pela anulação da sentença, por manifesta incompetência do Juízo, 
motivada pela desclassificação do crime e seja remetido o feito à Justiça competente. E 
persistindo o julgado, seja reformado, para apenação dos réus, na forma da lei." (fls. 382). 
É o relatório. À revisão. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): Trata-se de apelação interposta pelo 
Ministério Público contra sentença que concedeu perdão  judicial aos apelados, pela 
prática do crime capitulado no art. 242 do Código Penal.  
Inicialmente, cumpre esclarecer que assiste razão ao Juiz a quo, quando em sua 
sentença desclassificou o crime de falsidade ideológica (art. 299) para o crime de parto 
suposto, supressão ou alteração de direito inerente ao estado civil do recém-nascido ( art. 
242 do CP). 
Para corroborar o acerto do Juiz sentenciante, trago à colação   algumas jurisprudências: 
"Com a alteração do art. 242 do CP, este passou a ser o crime de quem, 
independentemente do expediente adotado, registra filho alheio como próprio. (TJSP, 
RJTJSP 93/440). Com a Lei 6.898/81, o registro de filho alheio não mais se enquadra no 
art. 299, e sim neste art. 242 (TJSP, RT 595/336)". ( Trecho do livro Comentários ao 
Código Penal de Celso Delmanto, Ed. RENOVAR, pág. 387). 
A peça vestibular tipificou o crime nas penas do art. 299 do CP, que está enquadrado nos 
crimes contra a fé pública, que são crimes da competência da Justiça Federal. 
Entretanto, tendo o Juiz desclassificado o crime para o art. 242, que está inserido no título 
dos crimes contra a família, a competência se desloca para a Justiça Comum Estadual, a 
qual deverá processar e julgar o feito. 
De acordo com Júlio Fabbrini Mirabete: 
"Quanto à Justiça Comum, divide-se ela em Justiça Federal, com competência prevista 
nos arts. 108 e 109 da CF, e a chamada Justiça Comum estadual, com competência 
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residual, ou seja, a fixada por exclusão, tudo o que não cabe na competência das Justiças 
Especiais e da Justiça Federal é da competência dela, determinando a Constituição 
Federal de 1988 que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do 
Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça (art. 125, 
§ 1º)." (Código de Processo Penal Interpretado, Atlas, 3ª  ed. Pág. 129). 
No caso em análise, não sendo o crime praticado "em detrimento de bens, serviços ou 
interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas", como 
estabelece o art. 109 da Constituição Federal, exclui-se a competência do âmbito federal. 
Desta forma, razão assiste ao apelante quando suscita a anulação da sentença, para que 
outra seja proferida pela Justiça competente, já que com a desclassificação do crime 
houve deslocamento de competência para a Justiça Estadual processar e julgar a causa. 
Ante o exposto, dou provimento à apelação para anular a sentença, remetendo os autos à 
Justiça Competente. 
Oficie-se ao Juiz prolator da sentença anulada do inteiro teor do acórdão, para as 
providências cabíveis. 
É como Voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 565-PB  
Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Apelante: BARTOLOMEU CARNEIRO CARMÉLIO 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR. FENELON MEDEIROS FILHO (APTE.) 
 

EMENTA 
Penal. Art. 312 c/c 71 do CPB. Peculato. Ressarcimento. 
O peculato ofende não só ao patrimônio, mas também aos interesses da Administração 
Pública. 
Em se tratando de peculato doloso, não há como se falar em extinção da punibilidade 
pela restituição da importância, podendo apenas influir na aplicação da pena.  
Apelação improvida. 

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

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: O Ministério Público Federal denunciou 
Bartolomeu Carneiro Carmélio, como incurso nas penas do art. 312 do Código Penal 
Brasileiro, por ter se apropriado da importância de Cr$ 47.040.724 (quarenta e sete 
milhões, quarenta mil e setecentos e vinte e quatro cruzeiros) pertencente à Caixa 
Econômica Federal, através de sucessivos desfalques e operações financeiras 
irregulares.  
O MM. Juiz sentenciante julgou procedente a denúncia e condenou o réu à pena de 2 
anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. 
Irresignado, Bartolomeu Carneiro Carmélio recorre da sentença, pleiteando a  sua 
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reforma, tendo em vista a restituição do numerário devidamente corrigido. 
Contra-razões apresentadas extemporaneamente. 
Parecer às fls.323/326, pelo improvimento do recurso.  
É o relatório. À revisão. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): O eminente Juiz da 2ª Vara da Paraíba 
em sua sentença recorrida, condenou o apelante Bartolomeu Carneiro Carmélio a pena 
de 2 anos e 4 meses de reclusão, pela prática do crime capitulado no art. 312 c/c art. 71 
do CPB, por apropriar-se indevidamente de valores pertencentes à Caixa Econômica 
Federal, aproveitando-se das prerrogativas do cargo de gerente do Posto Avançado 
Social. 
Em suas razões o apelante sustenta que efetuou o pagamento do débito em data anterior 
ao recebimento da denúncia, razão porque requer a reforma da sentença, além do mais já 
ter sido "severamente punido com a demissão do emprego." 
Observo, que não assiste razão ao apelante, pois de acordo com Ofício/CEF acostado às 
fls. 273 dos autos,  "Bartolomeu Carneiro Carmélio quitou o seu débito para com a CEF, 
devidamente corrigido, em 07 de abril de 1987." Portanto, em data posterior ao 
recebimento da denúncia que ocorreu em 25/06/86 (fls.178). 
Ademais, sendo o ilícito doloso, a restituição, mesmo que anterior ao recebimento da 
denúncia, não extingue a punibilidade, serve apenas como causa de diminuição da pena. 
No presente caso, o ressarcimento foi em data posterior à denúncia, portanto, não se 
aplica o art. 16 do CPB. 
Júlio Fabbrini Mirabete em seu livro Manual de Direito Penal, assim se manifesta em 
relação ao  peculato: 
"Há no caso uma ofensa não só ao patrimônio mas aos interesses da Administração 
Pública, violados com a simples apropriação ou desvio ainda que com o intuito de restituir. 
Não se exclui o crime, também, pela compensação do dinheiro desviado com créditos 
reais ou supostos do agente junto à Administração Pública" . 
( Manual de Direito Penal, Atlas, Vol. 3, pág. 296. 3ª ed.). 
Para corroborar este entendimento, trago à colação acórdão deste Tribunal da lavra do 
eminente Juiz José Delgado, hoje Ministro do STJ: 
"Penal. Peculato. Mudança do libelo. Descabimento. Obediência ao art. 384 do CPP. 
Impossibilidade de diminuição da pena-base abaixo do mínimo legal em respeito a 
concurso de atenuantes. 
1 - Omissis. 
2 - O ressarcimento do dano ou a restituição da coisa apropriada, em se tratando de 
peculato doloso, não exclui o delito, podendo apenas influir na aplicação da pena. (RTJ 
84/1054-67, RT 446/360, 461/333, 486/267, 449/426). 
3 - Omissis. 
Diante do exposto, nego provimento à apelação, mantendo a sentença pelos seus 
próprios fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 582-PE 
Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA  
Apelado: ARLINDO JOSÉ RAMOS 
Advogado: DR. NORMAN SAINT JOHN FELLOWS (APDO.) 
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EMENTA 
Penal e Processual Penal. Arts. 297 e 304 do CPB. Desclassificação no tribunal para o 
art.171 c/c art. 14, II., do CPB. Possibilidade. Prescrição retroativa. 
O Tribunal pode desclassificar a infração, nos termos do art. 383, dando ao fato definição 
diversa daquela constante da denúncia ou da sentença. 
Apelação provida para condenar o réu nas penas do art. 171 c/c art. 14,II, do CPB. 
Decretação da prescrição retroativa, com base no art. 109, V, do CPB. Extinção da 
punibilidade da pretensão punitiva.  

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, dar 
provimento à apelação do Ministério Público e decretar a extinção da punibilidade pela 
prescrição retroativa, 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, 19 de fevereiro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: O Ministério Público Federal, em 12/12/90, 
denunciou Arlindo José Ramos como incurso nas penas do art. 171 do Código Penal, por 
saque fraudulento de suas cotas do PIS, valendo-se de certidão de casamento falsa. 
O MM. Juiz a quo desclassificou o delito de estelionato para os capitulados nos arts. 297 
e 304 do Código Penal, e julgou improcedente a denúncia, por falta de provas da 
materialidade do delito. 
Irresignado, apela o Ministério Público pleiteando a reforma da sentença, por  vislumbrar 
elementos de prova suficientes a ensejar a condenação do apelado baseado no art. 304 
do CPB, tendo em vista a apresentação, por parte do denunciado de documento falso 
(certidão de casamento) à Caixa Econômica Federal para saque do PIS. 
Contra-razões apresentadas às fls. 232/234, pela manutenção da sentença. 
Às fls. 242/244, parecer do Ministério Público de autoria da em. Procuradora, Drª Eliane 
Recena, que sugere o enquadramento do delito nas penas do estelionato tentado, com a 
aplicação da pena mínima e, a conseqüente extinção da punibilidade pela decretação da 
prescrição retroativa. 
É o relatório. À revisão.  

VOTO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): Como se depreende da sentença 
recorrida, Arlindo José Ramos foi denunciado pelo Ministério Público Federal por sacar 
fraudulentamente quotas do PIS, utilizando-se de certidão de casamento falsa. O crime de 
estelionato foi desclassificado pelo MM. Juiz sentenciante para os artigos 297 e 304 do 
Código Penal, sendo o apelado absolvido por insuficiência de provas. 
A desclassificação do delito foi resultante da não consumação da prática do estelionato, 
como explicita em sua sentença o Juiz a quo: 
"Não há nos autos a comprovação da materialidade do crime de estelionato. 
No ofício de fls. 98, a Caixa Econômica Federal-CEF informou que o documento 
denominado DSQ-Documento de Saque de Quotas, que comprovaria o saque, a data e a 
pessoa que o teria efetuado, não seria apresentado porque, segundo informações de sua 
Unidade de Arquivo, constante às fls. 100/101, ter-se-ia extraviado. 
O documento de fls. 99 comprova apenas a solicitação do saque, como se deflui do seu 
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próprio nome: Solicitação de Pagamento de Cotas-SP. Vale dizer, não prova que o saque 
tenha de fato se efetivado" (fls.224). 
O art. 617 do CPP permite a desclassificação do crime no Tribunal. 
Ensina a propósito Júlio Fabbrini Mirabete: 
"Permite o dispositivo que o tribunal desclassifique a infração, nos termos do art. 383, 
dando ao fato definição diversa daquela constante da denúncia ou da sentença. É 
possível, assim a emendatio libelli também em segundo grau, independentemente de 
pedido específico, mesmo em recurso exclusivo do réu". ( in Código de Processo Penal 
Interpretado, 3ª ed., Atlas, pág. 715).  
Assiste , pois, razão a eminente Procuradora, Drª Eliane Recena, no parecer oferecido 
perante esta instância, ao afirmar que:  
"A negativa, assim, por si só, do acusado, de que não cometera o crime quando todos os 
indícios e provas indicam o contrário, não é suficiente a  afastar a sua responsabilidade 
criminal. 
Por outro lado, é verdade que existe, nos autos, informação da CEF no sentido de que 
houve, realmente, o saque das cotas do PIS. Ocorre que, a despeito de militar, em favor 
de tal declaração, pelo fato de ser a mesma Caixa uma empresa pública federal, a 
presunção de veracidade, embora juris tantum é de se reconhecer que pode estar 
havendo, inclusive, engano na mesma declaração já que, malgrado os esforços de se 
obter a confirmação do pagamento, tal objetivo não foi alcançado. 
Há dúvida, assim, quanto a se o delito foi realmente, consumado. E tal dúvida deve ser 
necessariamente decidida em favor do acusado-recorrido.  
Finalmente o uso de documento falso, como se sabe, é meio para a prática, no caso, do 
delito de estelionato. Sendo assim, pelo princípio da consunção, aquela conduta é 
absorvida pelo crime maior. 
Além disso, o dolo, in casu, não era o de simplesmente usar documento falso, mas o de, 
mediante fraude, obter vantagem ilícita, com prejuízo alheio, com prejuízo para a CEF. 
Por essas razões, discordamos do enquadramento realizado na denúncia e aceito no 
recurso do Parquet, pelo que sugerimos a essa Turma, já que plenamente possível, e já 
que inexiste prejuízo e agravamento da situação da defesa, a desclassificação do delito 
para estelionato tentado" (fls.243/244). 
Tenho, portanto, que no caso sub judice, houve de fato, o começo da execução do crime 
de estelionato, que não pode ser provado pela CEF, em virtude da inexistência do 
documento denominado de Documento de Saque de Quotas- DSQ. Desclassifico, pois o 
delito, para  estelionato tentado. 
Diante do exposto, dou provimento à apelação do Ministério Público Federal para 
condenar Arlindo José Ramos nas penas do art. 171, caput, combinado com o art. 14, II, 
do Código Penal, fixando a pena base em 1 (um) ano de reclusão, que diminuo de um 
terço, tornando-a assim definitiva em 8 (oito) meses de reclusão.  
Por outro lado, observo que ocorreu a prescrição retroativa, pois entre o recebimento da 
denúncia - 11/01/91(fls. 155) até a data deste julgamento, decorreram-se mais de dois 
anos. 
Ensina, a propósito, o saudoso Celso Delmanto que: 
"É necessária a existência de uma sentença condenatória que tenha fixado a pena, sobre 
a qual se calculará o prazo prescricional. Todavia, se houve absolvição em primeira 
instância e condenação no tribunal, será a pena imposta por este que balizará a 
prescrição retroativa. Então, aquela sentença não interferirá nos limites temporais da 
prescrição, pois foi absolutória. A contagem será entre a condenação pelo tribunal e o 
recebimento da denúncia ou queixa, ou entre este recebimento e a data da consumação 
do crime". ( in Código Penal Comentado, 3ª ed. Renovar, 1991, pág. 183). 
Com estas considerações, tenho que se verificou a extinção da  punibilidade pela 
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prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, V do Código Penal, em face da 
prescrição retroativa, extinguindo, assim, a punibilidade do réu. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL  Nº 672-PE  
Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelado: POSSIDIO MOISÉS DE ARAÚJO 
Advogada: DRA. MADEILENE MÔNICA RIBEIRO DO VALLE BIZERRA (APDO.) 
 

EMENTA 
Penal e Processual Penal. Inimputabilidade. Obrigatoriedade da aplicação de medida de 
segurança. Inocorrência de periculosidade comprovada. 
É obrigatória a aplicação da medida de segurança ao inimputável reconhecido por 
sentença. 
O objetivo da Justiça Penal é a recuperação da pessoa, inclusive de quem é considerado 
inimputável.  
Para aplicação da medida de segurança deve-se observar o grau de periculosidade do 
inimputável. Inocorrência de periculosidade comprovada nos autos, o procedimento 
ambulatorial é o indicado para o caso. 
Acolhimento do parecer ministerial. Apelação parcialmente provida.  

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

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: O Ministério Público Federal em 11/08/92 
ofereceu denúncia contra Possídio Moisés de Araújo, como incurso nas penas do art. 171, 
§ 3º c/c art. 14,II, do Código Penal, em virtude do denunciado ter rasurado sua Carteira de 
Trabalho e Previdência Social - CTPS -, objetivando conseguir certidão de tempo de 
serviço junto ao antigo INPS. 
Realizada perícia médica, conforme laudo às fls. 209/212, foi comprovada a insanidade 
mental do acusado.  
O MM. Juiz sentenciante absolveu o acusado da imputação constante na denúncia, em 
virtude de sua inimputabilidade, com base no art.  26 do CPB. 
Irresignado, recorre o Ministério Público requerendo as sanções cominadas no crime 
tentado de estelionato, caso, porém, seja reconhecida a inimputabilidade do acusado, 
seja imposta a medida de segurança de internato hospitalar prevista no art. 97 do CPB. 
Nas contra-razões, o apelado sustenta o acerto da sentença, visto que "os autos provam 
de forma inquestionável que o recorrido é inimputável na forma da lei e que pelas 
características com que se manifesta a doença de que é portador, não há necessidade de 
se lhe aplicar o disposto no art. 97 do Código Penal" (fls. 242). 
Às fls. 246/249, parecer ministerial pelo parcial provimento da apelação, a fim de ser 
aplicada a medida de segurança. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

É o relatório. À revisão. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): O MM. Juiz da 8ª Vara de Pernambuco 
absolveu o acusado Possídio Moisés de Araújo da prática do crime de estelionato, na 
forma tentada, em virtude de sua insanidade mental comprovada através de dois laudos 
médicos, conforme se expressa na sentença: 
"Mas a Perícia Médica mais recente, já determinada por este Juízo, que deixou o caso 
sem dúvidas quando ao responder ao quesito número um ("Se o indiciado tem alguma 
enfermidade mental? Em caso positivo, desde quando?"), foi taxativa na resposta "sim", e 
desde a infância com agravamento na idade adulta (Médico de fls.211) e (Neurose) desde 
a infância (distúrbios de comportamento desde..),(Médico de fls. 212). Houve divergência 
quanto ao segundo quesito ("Se o acusado é mentalmente insano"), pois o de fls. 211 
respondeu "sim", enquanto o de fls. 212 disse "não". Entretanto, à letra "a" do quesito 
dois, o Médico de fls. 211 disse "não", bem como à letra "b" ("Se o acusado tem 
condições de receber uma citação e se tem condições de entender o caráter criminoso do 
fato e de determinar-se de acordo com tal entendimento"), enquanto o Médico de fls. 212, 
disse que "Às vezes" quanto à letra "a" e quanto à letra "b" disse que " não dá para saber 
devido não ter conhecido na época". Em sendo assim, o segundo Médico não negou as 
conclusões do primeiro. Logo, ficou provado pela perícia que o acusado não tinha 
condições de entender o caráter criminoso do ato praticado e de determinar-se de acordo 
com tal entendimento. Isso acolher-se a preliminar ou tese levantada pela defesa. Isso 
porque se firma numa prova técnica insofismável e bem mais convincente do que as finais 
palavras finais da acusação, apesar do brilho e esforço intelectual de quem a 
subscreveu". (fls. 233/234). 
Diante dos laudos realizados na Instância a quo, bem como da documentação enviada 
pela Polícia Militar na qual consta dados sobre a saúde mental do acusado, que o 
classificou como portador de transtornos de personalidade e epilepsia, não há dúvida 
quanto à insanidade mental do acusado, razão porque foi declarada sua inimputabilidade 
penal com base no art. 26 do Código Penal Brasileiro, não podendo, desta forma, ser 
imposta a pena do crime de estelionato tentado narrada na denúncia. 
Passo, agora, a analisar a apelação no tocante à aplicação da medida de segurança. 
A respeito da aplicação da Medida de Segurança, Júlio Fabbrini Mirabete assim se 
pronuncia: 
"Quanto à aplicação da medida de segurança, a lei presume a periculosidade dos 
inimputáveis, determinando a aplicação da medida de segurança àquele que cometeu o 
ilícito e se apresenta nas condições do artigo 26 (artigo 97). Nesse caso a aplicação da 
medida de segurança é obrigatória, não podendo ser dispensada apenas porque o agente 
está sendo voluntária e particularmente submetido a tratamento". ( in Manual de Direito 
Penal , Atlas, vol. 1, pág.359). 
Assiste, pois, razão a eminente Procuradora da República, Drª Armanda Figueiredo, no 
parecer oferecido perante esta Instância ao afirmar que: 
"2.4. O pedido do apelo ministerial é sucessivo: "...para impor ao réu uma das sanções 
requeridas na inicial, ou, caso seja reconhecida a sua inimputabilidade, seja ao mesmo 
imposta a medida de segurança de internato hospitalar prevista no art. 97 do Código 
Penal". O primeiro pedido encontra-se prejudicado, porque está reconhecida a 
inimputabilidade do réu. O segundo pedido é passível de acolhimento, embora possa ser 
mitigado, com tratamento ambulatorial, conforme seja verificada a adequação dessa 
medida de segurança". 
Trago à colação jurisprudência do TRF- 3ª Região a respeito do tema: 
"Direito Penal e Processual Penal. Prescrição. Falta de fundamentação da sentença. 
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Inocorrência. Decisão que vem respaldada na prova existente nos autos do processo. 
Réu inimputável. Ausência de periculosidade. Aplicação de medida de segurança. 
1 - Omissis. 
2 - Omissis. 
3 - Omissis. 
4 - Não sendo o réu dotado de periculosidade, não lhe deve ser imposta medida de 
segurança, consistente em internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, 
simplesmente por não possuir ele capacidade para entender o caráter de ilicitude de sua 
conduta". ( Acr-74646-SP, Julg. em 21/02/95, Publ. no DJU em 26/04/95). 
Muito embora, nos casos de crimes puníveis com reclusão, a espécie de medida de 
segurança a ser aplicada deva ser a de internamento, acolho o parecer ministerial, a fim 
de que o tratamento ambulatorial seja aplicado ao apelado, tendo em vista que o objetivo 
da Justiça Penal é a recuperação da pessoa, e como não há provas nos autos de sua 
temibilidade, é de submeter-se o apelado a tratamento na forma ambulatorial. 
Com estas considerações, fundamentado no art. 97 do Código Penal, dou parcial 
provimento à  apelação, determinando que seja aplicada a medida de segurança a 
Possídio Moisés de Araújo, na modalidade restritiva, a fim de que fique sujeito a 
tratamento ambulatorial  pelo prazo de 1 ano, quando será submetido a  perícia médica. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL  Nº 778-PE  
Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Apelantes: JOSÉ HELIOTÉRIO DA SILVA, MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA, JOSÉ VIANA 
DE SANTANA E OUTRO 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogados: DRS. MARIA JOSÉ PEREIRA PINTO E OUTROS (APTES.) 
 

EMENTA 
Penal e Processual Penal. Absorção do crime de documento falso pelo de estelionato na 
forma tentada. Ocorrência do prazo prescricional entre o fato crime e o recebimento da 
denúncia. Prescrição retroativa. Extinção da punibilidade. 
Aplicação da Súmula nº 17 do STJ; "quando o falso se exaure no estelionato, sem mais 
potencialidade lesiva, é por este absorvido". 
Proferida sentença condenatória e havendo esta transitado em julgado para a acusação, 
a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada (art. 110,§ 1º, do CP). 
Sendo a pena aplicada inferior a dois anos, considera-se extinta a punibilidade, desde que 
decorridos quatro anos, como estabelece o art. 109, V, do CPB. 
A prescrição da pretensão punitiva pode ter como termo inicial data anterior à data do 
recebimento da denúncia. (Art. 110, § 2º). 
Apelações providas. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, dar 
provimento às apelações e decretar a prescrição retroativa, 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 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: O Ministério Público Federal ofereceu denúncia 
em 15/02/90 contra José Viana de Santana, Maria José de Albuquerque Santana, Maria 
José Soares da Silva e José Heliotério da Silva como incursos nas penas do art. 171 do 
CPB. Narra a denúncia que: 
"Que no dia 16 de Abril de 1985, o denunciado José Viana de Santana compareceu à 
Agência do Banco Mercantil do Brasil, onde ao tentar sacar quotas de seu PIS, foi 
surpreendido por policiais federais, por ser falsa a certidão de casamento apresentada por 
ele, conforme laudo nº 003964 às fls. 138/141, tendo ainda em seu poder Cr$ 
400.000(quatrocentos mil cruzeiros) que iria entregar à terceira denunciada das 
comissões pagas por saques irregulares, no entanto este foi apreendido segundo auto de 
apreensão às fls. 09. 
O denunciado em seu interrogatório alega ter sido influenciado a praticar tal delito por sua 
esposa, que é a segunda denunciada, Maria José de Albuquerque Santana que aceitou a 
ajuda de sua colega de trabalho no Hospital do IPSEP, a denunciada Maria José Soares 
da Silva, ou "Zita", que funcionou como intermediária na entrega do documento falso para 
a tentativa de saque indevido de PIS, cobrando pelo serviço a comissão de 30% do valor 
arrecadado pelo participante. 
Esta denunciada de nome "Zita", através do auto de reconhecimento às fls.50, identificou 
o denunciado José Heliotério da Silva, como sendo a pessoa apresentada a ela como 
"Fernando", de quem a mesma recebia as certidões falsas já confeccionadas. 
....... 
Assim provado está que o primeiro denunciado, José Viana de Santana tentou sacar 
indevidamente as quotas do PIS mediante apresentação de documento falso, o qual 
adquiriu com o auxílio dos demais denunciados." (fls.3/4). 
O MM. Juiz sentenciante com base no art. 383 do CPP desclassificou os crimes para os 
contidos nos arts. 297(falsificação de documento público), 304(uso de documento público 
falsificado), 171 c/c 14, II (tentativa de estelionato), 29 (concurso de pessoas) e 
70(concurso formal), todos do Código Penal Brasileiro. Aplicando aos réus as seguintes 
penas de reclusão: 
1) José Viana de Santana e Maria José de Albuquerque Santana: 2 anos pelo crime do 
art. 297; 2 anos pelo crime do art. 304 e 1 ano pelo crime do art. 171 c/c art. 14,II. 
2) Maria José Soares da Silva e José Heliotério da Silva: 2 anos e 3 meses pelo crime do 
art. 297 c/c art. 62,IV; 2 anos pelo crime do art. 304 e 1 ano pelo crime do art. 171 c/c art. 
14,II.Foi aplicada a todos os réus  a pena pecuniária de 10 dias-multa por cada crime 
cometido, sendo cada dia correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à 
época do fato. 
Irresignados, alegam os apelantes a incidência da prescrição retroativa da pretensão 
punitiva. Apenas os réus José  Heliotério da Silva e Maria José Soares da Silva 
enfrentaram o mérito da decisão, negando a atuação delituosa. 
Contra-razões apresentadas pelo conhecimento da prescrição retroativa, à exceção dos 
crimes com pena superior a 2 anos. 
Às fls.442/446 parecer do Ministério Público opinando pelo integral provimento do apelo 
dos réus José Viana de Santana e Maria José de Albuquerque Santana, e pelo 
provimento parcial dos apelos de José Heliotério da Silva e Maria José Soares da Silva.   
É o relatório. À revisão. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): O Ministério Público Federal não 
recorreu da sentença que condenou os réus José Viana de Santana e Maria José de 
Albuquerque Santana às penas de reclusão de 2 anos pelo crime do art. 297; 2 anos pelo 
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crime do art. 304 e 1 ano pelo crime do art. 171 c/c art. 14,II; bem como condenou os réus 
Maria José Soares da Silva e José Heliotério da Silva às penas de 2 anos e 3 meses pelo 
crime do art. 297 c/c art. 62,IV; 2 anos pelo crime do art. 304 e 1 ano pelo crime do art. 
171 c/c art. 14,II. Sendo a todos aplicada a pena pecuniária de 10 dias-multa por cada 
crime cometido, no valor/dia correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à 
época do fato. Transitando, pois, em julgado para a acusação. 
Entendo, que o crime de estelionato, na forma tentada, absorveu o de falsificação e uso 
de documento público, razão porque fixo a pena com base apenas no art.171 c/c art.14 do 
CPB. 
Quanto à materialidade e autoria do delito capitulados no art. 171 do CP, observo que 
estão muito bem comprovadas através de laudo pericial, na confissão dos acusados e no 
depoimento das testemunhas. 
Ensina Celso Delmanto, em seu Código Penal Comentado, que quando o crime de 
estelionato é cometido mediante o uso de documento falso, há quatro posições na 
jurisprudência: 
1. O estelionato absorve a falsidade, quando esta foi o meio fraudulento empregado para 
a prática do crime-fim que era o estelionato (Súmula STJ nº 17). 
2. Há concurso formal. 
3. O crime de falso prevalece sobre o de estelionato. 
4. Há concurso material. 
No caso versado nos autos, a falsificação do documento foi apenas o meio para a 
tentativa de retirada fraudulenta do PIS. 
O entendimento deste Tribunal tem se consolidado, no primeiro posicionamento, ou seja, 
o crime-fim (estelionato) absorve o crime-meio (falsificação e utilização de documento 
falso), prevalecendo, assim, a Súmula nº 17 do STJ, consolidada na jurisprudência abaixo 
transcrita: 
"Penal e Processual Penal. Estelionato e falsificação de documento. Princípio da 
especialidade. 
A falsificação e uso de documento falso podem compor com o estelionato, um concurso 
formal, como tem entendido o Supremo Tribunal Federal. Todavia, "quando o falso se 
exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido"(Súmula 17 
do STJ). 
Em face do princípio da especialidade, a falsificação de certificado, ou diploma, com o fito 
de obter ascensão funcional, capitula-se no art.301, § 1º, e não no art. 297, nem no 
art.171 do Código Penal. 
Provimento parcial da apelação". (ACR-557-PE, Rel. Juiz Hugo Machado, Julg. à unan. 
em 04/11/92). 
"Penal. Estelionato. Falsificação de documento particular (art.298). Uso de documento 
falso (art.304). Absorção do falsum pelo crime de estelionato (art.171, § 3º, CP). 
Prescrição retroativa. Extinção da punibilidade com relação a uma das rés. 
O estelionato absorve o falsum quando este é o meio fraudulento empregado para a 
prática do crime-fim utilizado para obtenção de vantagem ilícita. 
Estelionato praticado contra o INSS (entidade de direito público) justifica a aplicação da 
causa especial de aumento de pena estatuída no art.171, § 3º, do Código Penal. 
Tratando-se de crime eventualmente permanente, visando à obtenção de benefícios de 
prestação continuada, deve a contagem da prescrição retroativa ter como dies a quo a 
cessação da permanência, ou seja, a suspensão do benefício obtido ilicitamente. 
Multa que se deixa de apurar, porque a Lei 7.209/84 não se aplica a fatos que lhe são 
anteriores, sendo o sistema antigo mais favorável ao réu, não pode haver retroatividade 
para lhe prejudicar. 
Sentença parcialmente reformada para condenar Josefa Bispo dos Santos à pena 
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definitiva de 3 anos e 4 meses de reclusão e Eliene Maria do Nascimento a 2 anos de 
reclusão. 
Prescrição retroativa que se reconhece com relação a ré Eliene Maria do Nascimento, 
condenada a 2 anos de reclusão, ante a ocorrência de interregno superior a quatro anos 
entre a data do recebimento da denúncia(17/03/91) e a data da cessação da permanência 
(30/03/84). Extinção da punibilidade. 
Apelações parcialmente providas". 
(ACR-1150-PE, Rel. Juiz Francisco Falcão, julg. unân. Em 30/05/96). 
Observo, desta forma, que a sentença deve ser alterada no tocante à definição legal, e 
em conseqüência no quantum da pena, que fixo para todos os réus em 1 ano, em virtude 
de ter havido tentativa da prática do estelionato. 
Observo, por oportuno, que não houve recurso da acusação. Assim ocorrendo, conforme 
estabelece o § 1º do art. 110 do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva  é 
regulada pela pena aplicada. 
De acordo com os termos do art. 109, V, do CP, sendo a pena aplicada até o período de 2 
(dois) anos, a prescrição ocorrerá em 4 (quatro) anos. 
No caso, em exame, o crime de estelionato na forma tentada com pena aplicada inferior a 
2 anos prescreveu. É que da data em que foi recebida a peça vestibular de acusação, 
06/03/90, à data em que foi prolatada a sentença a quo, 13/04/93, não se completou o 
prazo prescricional de quatro anos, todavia é de atentar-se para o período entre a prática 
do ilícito (16/04/85) e o recebimento da denúncia(06/03/90), quando se verifica que 
decorreram mais de quatro anos. 
É de aplicar-se, pois, na presente ação, o estabelecido no § 2º do art. 110 do diploma 
legal pátrio, declarando a extinção da punibilidade aos crimes com pena aplicada até 2 
anos, por ter se consumado a prescrição retroativa. 
Quanto a pena de multa, esta também prescreve, pois de acordo com o art. 118 do CPB: 
"as penas mais leves prescrevem com as mais graves." 
Com estas considerações, dou provimento às apelações e decreto a extinção da 
punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa. 
É como voto.  
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 932-AL 
Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Apelante: ROBERTO DOS ANJOS NASCIMENTO 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR. URUBATAN DA SILVA (APTE) 
 

EMENTA 
Penal e Processual Penal. Art. 312, § 1º, do CP. Comprovação da autoria e materialidade 
do delito. Impossibilidade de utilização de processos em curso como maus antecedentes. 
Presunção de inocência. 
Autoria e materialidade comprovadas no crime de peculato-furto. 
Processos em curso não devem se considerados como maus antecedentes . Presunção 
de inocência reconhecida pelo art. 5º, LVII, da CF/88. 
Apelo parcialmente provido para fixar a pena em dois anos de reclusão.  

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, dar provimento,  em parte, à apelação de Roberto dos Anjos Nascimento 
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para fixar a pena em dois anos de reclusão e decretar a prescrição retroativa em relação 
ao réu Paulo Roberto de Lira, 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, 19 de fevereiro de 1998  (data do julgamento). 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: O Ministério Público Federal em 10/12/91 
ofereceu denúncia contra Roberto dos Anjos, como incurso nas penas do art. 312, § 1º, 
do CPB, e também contra Paulo Roberto de Lira pelo crime capitulado no art. 180, § 1º do 
CPB, de acordo com os fatos a seguir narrados: 
"Consta do referido inquérito policial que servidor da Universidade Federal de Alagoas 
subtraiu desta, máquina copiadora, marca TRIUNFO, modelo TM.III,C, matrícula 
207032844, entre os dias 06 a 09 de outubro de 1989. 
A máquina copiadora encontrava-se no Departamento de Eletrônica da Universidade-
CETEC/UFAL. 
Para a prática do crime, o primeiro denunciado arrombou três portas de madeira e 
quebrou uma vidraça no alto da parede da sala onde se encontrava a máquina, por onde 
penetrou mediante escalada, utilizando uma cadeira como escada. 
Consoante documento de fls. 179, o crime praticado por Paulo Roberto de Lira consiste 
em ter adquirido a máquina xerográfica por cinco mil cruzeiros quando à época foi 
avaliada em sessenta mil cruzeiros, conforme Laudo de Exame de fl. 254/255, cuja 
desproporcionalidade devia o denunciado presumir que se tratava de produto de 
crime."(fls.03/04). 
O MM. Juiz sentenciante julgou procedente a denúncia e condenou Roberto dos Anjos 
Nascimento à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão c/c a pena pecuniária de 30 dias 
multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época e, Paulo Roberto de Lira a pena 
pecuniária de 30 dias, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época. 
Irresignado, Roberto dos Anjos Nascimento recorre da sentença  pleiteando a sua 
reforma, tendo como argumentação: 
a) que a r. sentença apoiou-se tão somente pelos depoimentos prestados pelo apelante 
na fase policial; 
b) que não levou em consideração o arrependimento do apelante, que inclusive perdeu o 
emprego; é primário; e a sua punição severa ante a impunidade dos "ladrões do colarinho 
branco". 
Contra-razões apresentadas às fls.383/384. 
O Ministério Público Federal ofereceu parecer pelo provimento parcial do recurso, 
opinando pela diminuição da pena do apelante. Apesar de não existir recurso do réu 
Paulo Roberto de Lira, opina  pela decretação da prescrição da pretensão punitiva do 
Estado. 
É o relatório. À revisão. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): O eminente Juiz da 3ª Vara de Alagoas 
julgou procedente a denúncia e condenou o réu Roberto dos Anjos Nascimento à pena de 
2 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias-multa com base no art. 312, § 1º do CP, e aplicou 
ao réu Paulo Roberto de Lira a pena pecuniária de 30 dias-multa pelo crime capitulado no 
art. 180, § 1º do CPB. 
Observo que o réu Paulo Robero de Lira, nem tampouco o seu advogado foram intimados 
da sentença. Seria o caso de conversão em diligência, para que se procedesse a 
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respectiva intimação. Porém, aplicando o princípio da economia processual, verifico que 
foi aplicada ao réu apenas a pena de multa, e esta prescreve num prazo de 2 anos, de 
acordo com o art. 114 do CP.  
O art. 61 do CPP estabelece: "Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer 
extinta a punibilidade, deverá declará-la de ofício." 
Dentre as várias causas de extinção da punibilidade enumeradas no art. 107 do CP, 
encontramos a prescrição que pode, como estabelecido no art. 61 do CPP, ser declarada 
de ofício.  
No caso em exame, entre a data do fato-crime(10/10/89) e a data do recebimento da 
denúncia (13/12/91), decorreram mais de dois anos, ocasionando a extinção da pretensão 
punitiva do Estado, como estabelece o art. 114 c/c art. 109 do CPB. 
Desta forma, decreto a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa 
em relação ao réu Paulo Roberto de Lira. 
Quanto à materialidade e autoria do delito capitulados no art. 312, § 1º do CP, observo 
que estão muito bem comprovadas. Trago à colação trecho do interrogatório prestado em 
Juízo por Roberto dos Anjos Nascimento, onde o mesmo afirmou que: 
"...que é verdadeira a imputação que lhe é feita e os fatos narrados na denúncia; que 
adentrou no recinto da Universidade aproveitando-se de uma janela de vidro que estava 
quebrada ao que colocou uma cadeira e com um pedaço de pau terminou de quebrar o 
vidro, permitindo a entrada no recinto da Universidade; que após entrar no prédio da 
UFAL no CETEC, retirou a máquina copiadora ...; que se dirigiu a uma loja na época 
chamava-se  EXECUTIV para obter informações sobre o preço da máquina onde lá se 
encontrou com o outro acusado que não sabia da origem da máquina, nesse local 
começaram as tentativas de venda de máquina; que a negociação sobre a venda da 
máquina resultou na fixação do preço em dez mil cruzeiros, tendo recebido cinco mil 
cruzeiros e o restante cinco mil cruzeiros, não foi pago..."(fls.306). 
Do laudo documentoscópico às fls. 270, referente ao recibo da venda da máquina 
copiadora, foi comprovada a assinatura de Roberto dos Anjos Nascimento. 
Diante da confissão e da prova documentoscópica, outra não pode ser a conclusão, de  
que o apelante efetivamente praticou o crime capitulado no art.312, § 1º, do CPB. 
Quanto à atenuante de arrependimento  alegada na apelação, não consta nos autos 
comprovante de restituição da coisa ou reparação do dano, até o recebimento da 
denúncia, como preceitua o art. 16 do CP. 
Por outro lado, quanto à fixação da pena, tenho, contudo, que assiste razão em parte ao 
recurso do apelante. É que para a fixação da pena-base, o Juiz considerou seus 
antecedentes criminais, como forma de não aplicar a pena mínima, quando, na sentença, 
assim se expressou: 
"Trata-se de réu tecnicamente primário, porém seus antecedentes não o recomenda. 
Responde concomitantemente nesta Justiça Federal a três processos-crime, em face de 
ilícitos idênticos. As circunstâncias do crime, por seu turno não lhe favorecem. 
Demonstrou frieza, calculismo, cometendo seguidos ilícitos e mantendo-se silente 
fazendo cair suspeitas sobre seus colegas de trabalho. Sua confissão não lhe beneficia, 
uma vez que somente reconheceu a prática do crime, muitos meses depois de seu 
cometimento e quando a polícia já lograra identificá-lo"(fls.367). 
A  respeito dos antecedentes do agente, Celso Delmanto, assim se pronuncia: 
"Processos ou inquéritos em curso, mesmo com indiciamento: não devem ser 
considerados como maus antecedentes, pois a Constituição Federal de 1988 em seu art. 
5º,  LVII, estabelece que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória." (in Código Penal Comentado, Renovar, 3ª ed., pág. 89)." 
Com estas considerações, dou parcial provimento à apelação de Roberto dos Anjos 
Nascimento para fixar a pena em 2 anos de reclusão, permanecendo inalterada a pena de 
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multa, e decreto a prescrição retroativa em relação ao réu Paulo Roberto de Lira. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.839-SE  
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelantes: JUSTIÇA PÚBLICA E LUIZ ANTÔNIO VIANA LISBOA 
Apelados: OS MESMOS E JOSÉ MILTON DE ALMEIDA 
Advogados: DRS. VALDIR TELES DO NASCIMENTO, JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS E 
CARLOS AUGUSTO AMÂNCIO MACHADO 
 

EMENTA 
Apelação criminal. Estelionato. Falsidade ideológica. Crime continuado. DARF. 
Autenticação do pagamento de laudêmio. 
1. Acusação que pede a reforma da sentença para condenar às penas dos arts. 171, § 3º, 
e 299, c/c o art. 29, do Código Penal, o acusado que fora absolvido, e acrescentar à 
condenação do outro réu as penas do art. 299 do CP, aumentando também aquela que 
lhe fora imposta. 
2. Apelação do réu condenado, cujas razões buscam a unidade de processo e de 
julgamento referente às ações relacionadas nos autos (implicando nulidade do 
julgamento), e, no mérito, pedem a absolvição.   
3. A mera repetição de ações delituosas não é suficiente para caracterizar o crime 
continuado. Como é cediço, a lei penal criou tal ficção jurídica para atender a razões de 
política criminal, determinando a aplicação da pena de apenas uma das ações delituosas 
com o aumento ali previsto. Todavia, exige-se que fique demonstrado que, "pelas 
condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os 
subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro". 
4. A sentença absolveu o réu  quanto à prática do crime de falsidade ideológica. A 
falsificação não existiu como ilícito autônomo, mas como instrumento indispensável para 
gerar o crime de estelionato. Trata-se da figura do concurso aparente de normas penais, 
cabendo aplicar-se o princípio da consunção, segundo o qual o crime-meio (falso) é 
absorvido pelo crime-fim (estelionato). 
5. Nega-se a exacerbação da pena, pois deve-se levar em conta, no caso, além dos bons 
antecedentes, a primariedade do réu, tendo em vista que a condenação é posterior à 
prática do ilícito que se acha em exame, não se prestando a caracterizar a reincidência. 
Ainda, não se pode esquecer que o réu se empenhou em ressarcir os prejuízos causados, 
embora fazendo-o de modo parcial. 
6. Apelações improvidas. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento às apelações, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 19 de março de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 

RELATÓRIO  
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: O Ministério Público Federal denunciou Luiz Antônio 
Viana Lisboa e José Milton de Almeida como incursos nas sanções dos arts. 171, § 3º, e 
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299, c/c o art. 29, todos do CP, acusados de falsificar a autenticação do pagamento de 
laudêmio  em guia DARF  referente ao imóvel tipo terreno, situado à Rua "D1", lote nº 16, 
quadra CM-9, Loteamento Coroa do Meio, Aracaju-SE, pertencente a Maria Rosita do 
Nascimento. 
O juízo monocrático julgou improcedente a ação em relação ao réu José Milton de 
Almeida, absolvendo-o da acusação que lhe foi imputada, com arrimo no art. 386, inciso 
IV, do CPC. Quanto ao réu Luiz Antônio Viana Lisboa, condenou-o como incurso nas 
sanções previstas no art. 171, § 3º,  do CP,  e fixou a pena privativa de liberdade em um 
ano e oito meses de reclusão, mais vinte dias-multa, reconhecido o direito à suspensão 
condicional da pena, na forma dos arts. 48 e 78, parágrafo 1º, ambos do CP. 
Nas razões apresentadas, a acusação pede a reforma da sentença para condenar o 
acusado José Milton de Almeida às penas dos arts. 171, § 3º, e 299, c/c o art. 29, do 
Código Penal, e acrescentar à condenação de Luiz Antônio Viana Lisboa as penas do art. 
299 do CP, aumentando também a pena que lhe foi imposta. 
Luiz Antônio Viana Lisboa  apelou, postulando, em preliminar, a unidade de processo e de 
julgamento referente às ações relacionadas nos autos (implicando nulidade do 
julgamento), e, no mérito, pediu sua absolvição.   
Contra-razões de José Milton de Almeida apontam Luiz Antônio Viana Lisboa como o 
único responsável pelas operações fraudulentas. Este último, por sua vez, rebate a 
pretensão da acusação de ver admitido o concurso de crimes, assim como enfatiza o 
descabimento da majoração da pena aplicada e a inexistência de maus antecedentes em 
seu desfavor. Já o MPF afasta a configuração, na espécie, de continuidade delitiva, não 
sem descartar a impertinência da unificação dos processos que correm contra o apenado. 
No parecer do  representante do Parquet junto a esta Corte, o ilustre Procurador Regional 
da República, Dr. Benedito Izidro da Silva, opina pela manutenção da sentença e pela 
unificação das penalidades pelo Juízo da Execução, sendo negado provimento aos 
apelos do Ministério Público Federal e de Luiz Antônio Viana Lisboa.  
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Como visto no relatório, houve interposição 
de recurso por ambas as partes.  
Inicio pela análise da irresignação manifestada pela defesa, considerando que ali se pede, 
inclusive, o reconhecimento da nulidade da sentença, questão que deve preceder o 
exame dos demais temas. 
O primeiro item do apelo ressalta a necessidade de reunião dos processos, tendo em 
vista estarmos diante da figura do "crime continuado", descrita no art. 71 do Código Penal, 
impondo-se a necessária unidade do processo e julgamento. 
Alega-se que o réu está respondendo a vinte e três ações penais similares, todas 
decorrentes da falta de recolhimento de laudêmio, fatos ocorridos nos meses de julho e 
agosto de 1989, e seguidamente nos meses de janeiro a junho de 1991. 
O argumento impressiona a um exame inicial. Todavia, impende observar que nada 
consta nos autos que possa robustecê-lo. Acresce que as contra-razões assinalam que 
não estariam presentes os requisitos do dispositivo legal suso invocado, eis que ausentes 
os pressupostos necessários à configuração da continuidade delitiva, tendo em vista 
tratar-se de fatos distintos, ocorridos em momentos diversos, praticados contra a União e 
diversos proprietários de imóveis, pelo réu isoladamente, ora com a participação de Paulo 
Matos de Moura, ora com a colaboração de José Milton de Almeida. 
A mera repetição de ações delituosas não é suficiente para caracterizar o crime 
continuado. Como é cediço, a lei penal criou tal ficção jurídica para atender a razões de 
política criminal, determinando a aplicação da pena de apenas uma das ações delituosas 
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com o aumento ali previsto. Todavia, exige-se que fique demonstrado que,  
"pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os 
subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro". Em síntese, não se confundem 
"crimes repetidos" e "crime continuado", pois neste as ações criminosas subseqüentes 
devem ser consideradas como mero prosseguimento do comportamento inicial. É 
necessário, em suma, que fique demonstrada a existência de certa conexão entre os fatos 
criminosos atribuídos ao acusado, de modo que as ações seguintes ficariam 
descaracterizadas se houvesse malogro na prática da inicial, desencadeadora da 
seqüência dos ilícitos. 
Tal exame, entretanto, não pode ser feito à míngua de elementos necessários a sua 
constatação.  
Afasto, pois, a primeira argüição da defesa. 
É importante registrar que o sentenciante não se limitou a afirmações genéricas e 
abstratas, mas analisou a prova dos autos para refutar a tese do acusado que pretendia 
atribuir a prática do ilícito a uma pessoa que só existe na sua imaginação, pois não é 
razoável que ninguém a conheça, mesmo tendo-lhe sido cometidas diversas tarefas. Não 
é o que ordinariamente acontece. Além disso, é comum que estelionatários inventem 
personagens a quem atribuem suas próprias mazelas. Todos sabemos disso, inclusive o 
subscritor da apelação, que é  experiente penalista. 
Passo ao exame  das considerações sobre o mérito. 
Ressalta o apelante que a sentença foi também omissa quanto à ocorrência de 
estelionato privilegiado, em face do ressarcimento dos prejuízos, ainda que ocorrido 
posteriormente, consoante ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais que colige. 
A tese vem sendo abraçada em diversos julgados, especialmente do TACRIM de São 
Paulo. Entretanto, a maioria dos pronunciamentos judiciais tem sido no sentido de que 
não exclui o estelionato, influindo apenas na fixação da pena. 
Todavia, torna-se desnecessário maior aprofundamento sobre a questão, considerando a 
informação do Sr. Delegado do Patrimônio da União em Sergipe, no sentido de que "o 
valor fraudado foi pago no mesmo valor, Cr$ 60.000,00,  existindo porém uma diferença a 
ser paga" (fls. 260), seguida de ofício detalhando os débitos não satisfeitos (fls. 292). A 
informação é de 11.04.94. Desse modo, verifica-se que não houve integral ressarcimento 
do prejuízo. Cabe assinalar que o réu, tomando conhecimento do fato, não adotou 
qualquer providência para recolher a diferença devida. 
Sobre esse ponto, assim se manifestou o ilustrado Procurador Regional da República, Dr. 
Benedito Izidro da Silva: 
"O ressarcimento dos prejuízos causados pela conduta criminosa não autoriza a aplicação 
da causa de diminuição de pena prevista no § 1º do art. 171 do Código Penal, posto que 
esse dispositivo só se aplica quando o prejuízo provocado for de pequeno valor e o réu for 
primário. 
Levando-se em conta a soma dos valores apropriados pelo apelante, o valor total dos 
prejuízos provocados pela conduta delituosa não foi de pequena monta. Mesmo 
individualmente esses valores são consideráveis, visto que, só em relação ao fato descrito 
na denúncia, o valor desviado foi, na época, de Cr$ 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros), o 
equivalente a 1,5% (um e meio por cento) do valor do imóvel. 
Na verdade, o ressarcimento dos prejuízos causados à vítima enseja a aplicação da 
atenuante genérica do art. 16 do Código Penal. Entretanto, em nenhum momento o ora 
recorrente provou que devolveu, ao menos em parte, os valores que estavam inicialmente 
destinados ao pagamento dos laudêmios.  
Por conseguinte, não há o que se falar de arrependimento posterior por parte do 
recorrente. Senão, vejamos a jurisprudência do Pretório Excelso: 
'Se não se acha demonstrado, nos autos, o alegado ressarcimento do prejuízo causado à 
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Fazenda Pública, não há o que se falar de arrependimento posterior' (STF, H. C., Rel. 
Ilmar Galvão, RT 698/448". (Fls. 524/525). 
Por fim, alega-se a inexistência de prova que embase a condenação. 
Afirma-se que a sentença estaria assentada em mera presunção, suspeita ou 
probabilidade de que o acusado houvesse cometido o ilícito penal. 
A leitura dos autos deixa patente que o réu utilizou guia de recolhimento (DARF) 
fraudulenta na aquisição de imóvel em nome de Cipresa Construção Civil Ltda., na qual 
figura como destinatária da transferência do lote a pessoa de Maria Rosita do 
Nascimento. O documento (em original às fls. 43) foi submetido a exame pericial 
(documentoscópico), comprovando-se a sua adulteração. Não há dúvida de que o 
documento adulterado esteve em mãos do acusado, intermediário na venda do bem, 
exercendo a profissão de corretor de imóveis, tendo atuado em diversas situações 
semelhantes. Seria razoável admitir-se que entregaria a outrem a responsabilidade pelo 
recolhimento do laudêmio necessário à transferência do bem? É evidente que não. Além 
disso, não se pode desconsiderar o envolvimento do réu em fatos similares, um dos quais  
resultou em sentença condenatória com trânsito em julgado. Cabe considerar ainda que a 
tese de negativa de autoria não pode conviver com a do estelionato privilegiado, tendo em 
vista que essa figura tem como pressuposto a prática da infração pelo acusado. 
Passo agora ao exame da apelação do Ministério Público Federal. 
A sentença absolveu o réu  quanto à prática do crime de falsidade ideológica. A 
falsificação não existiu como ilícito autônomo, mas como instrumento indispensável para 
gerar o crime de estelionato. Trata-se da figura do concurso aparente de normas penais, 
cabendo aplicar-se o princípio da consunção, segundo o qual o crime-meio (falso) é 
absorvido pelo crime-fim (estelionato). 
Trago a lume os seguintes precedentes da revista Jurisprudência Brasileira Criminal nº 
02, que merecem ser transcritos: 
- "Quando o uso de documento adulterado constitui o meio fraudulento empregado para 
obter proveito ilícito, configura-se o estelionato" (p.200). 
- "Se o falso só serviu para a obtenção de vantagem patrimonial, que era o fim do agente, 
o delito-fim, estelionato, absorve o falso, crime-meio" (p. 229). 
- "Sendo o falsum o artifício usado para obter a vantagem ilícita não se pode falar em 
delito autônomo, não ocorrendo, pois, concurso material" (p. 235). 
- "Não caracterização. Falsidade documental e estelionato. Falsificação para obtenção de 
vantagem ilícita em prejuízo alheio. Configuração tão-só do delito patrimonial em caráter 
continuado. Decisão confirmada" (p. 313). 
Por fim, é de recordar-se a Súmula nº 17 da jurisprudência do eg. STJ, com o seguinte 
enunciado: 
"Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este 
absorvido". 
Inexiste, pois, o pretendido concurso material. 
Quanto à exacerbação da pena, deve-se levar em conta, além dos bons antecedentes, a 
primariedade do réu, tendo em vista que a condenação é posterior à prática do ilícito que 
se acha em exame, não se prestando a caracterizar a reincidência. Por fim, não se pode 
esquecer que o réu se empenhou em ressarcir os prejuízos causados, embora fazendo-o 
de modo parcial. 
No particular, volto a invocar o parecer ministerial: 
"Não obstante o que afirma o representante do Parquet, não restou caracterizada a 
agravante genérica da reincidência. Esta só ocorre quando o réu pratica novo delito após 
o trânsito em julgado de decisão que lhe impôs sentença condenatória.  
Conforme comprova o ofício remetido pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracaju-
SE, o recorrente foi condenado a pena privativa de liberdade por sentença transitada em 
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julgado na data de 06.01.94. Já o crime descrito na denúncia ocorreu em abril de 1991. 
Diante do fato acima relatado, pode-se compreender que o apelante era tecnicamente 
primário na data do proferimento da denúncia, não havendo como considerá-lo 
reincidente para efeito da majoração da pena que lhe foi aplicada pelo juízo de primeiro 
grau" (fls. 526). 
É a fiel dicção do art. 63 do Código Penal: 
"Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de 
transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por 
crime anterior". 
Por esses fundamentos, nego provimento às apelações para manter a sentença em todos 
os seus termos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 55.544-PE    
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: USINA TRAPICHE S/A 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. LUIS GUILHERME OITICICA RODRIGUES E OUTROS (APTE.) 
 

EMENTA 
Administrativo. CADIN. Inscrição de empresa devedora da Fazenda Pública. Legalidade. 
1. Hipótese em que a empresa impetrante-apelante se insurge contra a inscrição de seu 
nome no CADIN - Cadastro Informativo dos Créditos de Órgãos e Entidades Federais não 
Quitados. 
2. Se visasse a afastar os danos advindos do não recebimento de benefícios fiscais por 
conta de anotação existente no CADIN, mereceria acolhimento o pedido. Apelação, 
contudo, expressa em pretender a sua exclusão do referido Cadastro. 
3. O CADIN, em si mesmo, não pode sofrer qualquer restrição. Do mesmo modo que os 
particulares cadastram seus fornecedores, devedores e credores, pode a entidade pública 
organizar listas com os nomes dos seus devedores. 
4. Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por  
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 23 de abril de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: A r. sentença denegou a segurança, por entender 
inexistir ilegalidade na manutenção, nas listas do CADIN - Cadastro Informativo dos 
Créditos de Órgãos e Entidades Federais não Quitados, dos nomes de empresas 
devedoras da Fazenda Pública, cujas obrigações não satisfeitas careçam de garantia, de 
sorte a que permaneçam impedidas de firmar contrato com o Poder Público, assim 
protegido contra aqueles que desonram os compromissos para com ele assumidos. 
Baseou-se o ilustre Magistrado singular em que a finalidade do comando normativo que o 
permite centra-se na necessidade de salvaguardar a incolumidade futura dos recursos do 
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Erário, indefeso de outra forma ante a sanha dos particulares, já comprovadamente 
inidôneos, a pactuar com a coisa pública. 
Analisou com minudência os arts. 1º, 2º e 3º, com seus parágrafos, do Decreto nº 1.006, 
de 09.12.93, além de considerar a abordagem suspensiva que mereceram do egrégio 
Supremo Tribunal Federal os arts. 4º, 5º, 6º e 7º do mesmo diploma legal. Estabeleceu 
relação sucessiva da norma inscrita na Medida Provisória nº 1.244/95 com a orientação 
presente naquele instituto, tendo sido, contudo, editada posteriormente à impetração, daí 
não se aplicando à espécie. 
O recurso alerta para o fato de já viger, quando do ajuizamento da ação mandamental, a 
MP 1.110/95. Destaca que a recusa do culto Julgador a quo em aplicar a MP 1.244/95 
não encontra respaldo, antes conflitando com a orientação da Lei de Introdução ao 
Código Civil. Identifica disciplinas coincidentes nos textos das duas MPs. Desse modo, 
coloca a segunda como revogatória da primeira. De todo o contexto, extrai a validade de 
pretender eximir-se de sanções em decorrência de haver ofertado garantias de sua 
dívida. Lembra ter chegado o Juiz singular a rever uma inicial denegação da liminar, 
concedendo-a à vista de tais garantias. Vê as limitações à regular atuação empresarial 
como desmedida represália, quando seria a própria inoperência estatal o maior estímulo 
ao estado devedor em que surpreendidas. 
Nas contra-razões, a Fazenda Nacional advoga a constitucionalidade das MPs 
apontadas, e descreve a amplitude de fontes alimentadoras dos registros do CADIN. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A impetrante teve seu nome lançado no 
Cadastro Informativo - CADIN em 19.05.95, nos termos do então vigente Decreto nº 
1.006, de 09.12.93. Alega que a inscrição coage o contribuinte ao regular exercício das 
relações com o Estado, como se depreende do seu art. 3º, que obriga a consulta prévia 
do CADIN para a realização de operações de crédito, benefícios fiscais e celebrações de 
convênios. No caso, a impetrante está pleiteando a concessão de Regime Especial de 
Suspensão de IPI, não apreciada pelo Sr. Delegado da Receita Federal até que seja dada 
baixa na anotação contida no CADIN. O crédito tributário respectivo está garantido por 
penhora, ficando impossibilitada de apresentar defesa sob a forma de embargos à 
execução. 
Invoca os arts. 198 e 199 do CTN, que vedariam a cobrança vexatória, e pede a exclusão 
do seu nome do CADIN, ressaltando que a MP nº 1.110, de 30.08.95, recriando aquele 
Cadastro, embora sem caracterizar urgência, afronta liminar concedida em ADIN. 
Nas razões de apelação, ressalta-se que a sentença se ateve ao exame do Decreto nº 
1.006/93, embora a impetração tenha invocado a MP 1.110/95, reiterando o pedido de 
concessão da segurança. 
O eg. STF suspendeu, inicialmente, a vigência do  Decreto nº 1.006/93, limitando a 
suspensão da medida liminar, inicialmente concedida pelo Min. Marco Aurélio, aos seus 
arts. 4º a 7º.  
Posteriormente, deferiu em parte a suspensão cautelar de eficácia da MP nº 1.490, de 
07.06.96, reedição da MP 1.110/95, restringindo o deferimento da medida liminar ao art. 
7º e seus parágrafos.  
Para melhor compreensão da matéria, transcrevo os arts. 6º e 7º da MP em referência: 
"Art. 6º. É obrigatória a consulta prévia ao CADIN, pelos órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal, direta e indireta, para: 
I - realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos; 
II - concessão de incentivos fiscais e financeiros; 
III - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam desembolso, a 
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qualquer título, de recursos públicos, e respectivos aditamentos. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica: 
a) à concessão de auxílios a municípios atingidos por calamidade pública decretada pelo 
Governo Federal; 
b) às operações destinadas à composição e regularização dos créditos e obrigações 
objeto de registro no CADIN, sem desembolso de recursos por parte do órgão ou entidade 
credora; 
c) às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor civil de bens de uso pessoal ou 
doméstico". 
Art. 7º. A existência de registro no CADIN há mais de trinta dias  constitui fator impeditivo 
para a celebração de qualquer  dos atos previstos no artigo anterior. 
§ 1º. Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o devedor comprove que: 
a) ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, tenha 
oferecido garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei; 
b) esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei. 
§ 2º. O devedor poderá efetuar depósito do valor integral do débito que deu causa ao 
registro no CADIN, na forma estabelecida pelo Poder Executivo, para assegurar a 
imediata suspensão do impedimento de que trata este artigo. 
§ 3º. Na hipótese de o devedor não comprovar o pagamento ou a inexistência do débito, 
no prazo de trinta dias, a importância do depósito de que trata o parágrafo anterior será 
utilizada na quitação total ou parcial do débito, salvo a hipótese de ajuizamento de ação 
para discutir a natureza da obrigação ou seu valor. 
§ 4º. Em caso de relevância e urgência, e nas condições que estabelecerem, o Ministro 
de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado sob cuja supervisão se encontre o órgão ou 
entidade credora poderão suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata este 
artigo". 
Como se vê, acha-se suspensa a eficácia do ato normativo questionado no que diz 
respeito ao registro do CADIN, de modo a impossibilitar  a concessão de incentivos fiscais 
e financeiros.  
Se  a apelante visasse a afastar os danos advindos do não recebimento de benefícios 
fiscais por conta de anotação existente no CADIN, não teria dúvida em acolher o pedido. 
Entretanto, a apelação é expressa em pretender a sua exclusão do referido Cadastro, 
com base nos argumentos já resumidos no início deste voto. Nesse sentido, não é 
possível deferir-se a segurança. 
Os arts. 198 e 199 do Código Tributário Nacional não constituem óbice a que a União 
organize cadastro dos seus devedores. O sigilo fiscal assegura ao contribuinte o direito de 
não ver divulgada informação sobre sua situação econômica ou financeira, ressalvada a 
possibilidade de troca de informações entre as entidades públicas. 
O CADIN, em si mesmo, não pode sofrer qualquer restrição. Do mesmo modo que os 
particulares cadastram seus fornecedores, devedores e credores, pode a entidade pública 
organizar listas com os nomes dos seus devedores. 
Já se viu que o eg. STF não considerou ilegítima a organização do CADIN, mesmo 
quando foi instituído através do Decreto nº 1.006/93. Suspendeu apenas alguns dos seus 
dispositivos. A estrutura básica permaneceu.  
Haveria ofensa ao art. 5º, X e LV da Constituição Federal? 
Entendo que não. Admitindo-se que o primeiro item seja extensivo às pessoas jurídicas, 
não se pode vislumbrar ofensa à intimidade, à vida privada, à honra ou  à imagem das 
pessoas, pelo fato de registrar que determinada empresa está devendo determinado 
tributo. Do mesmo modo, não importa em ofensa ao devido processo legal, pois a pessoa 
jurídica, que não se conformar, sempre poderá defender-se, na esfera administrativa e 
judicial. Cabe ressaltar que o ajuizamento de simples impugnação ou recurso 
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administrativo é suficiente para suspender o crédito tributário. 
Nesse sentido, trago o seguinte precedente da lavra do em. Juiz Ubaldo Cavalcanti: 
"Mandado de Segurança.  Retirada do nome da firma impetrante do CADIN. Ato coator 
não vislumbrado. 
1. O presente writ é que seja concedida a segurança definitiva para ordenar ao impetrado 
que retire a inscrição da impetrante do CADIN que promoveu anteriormente, até que seja 
julgada definitivamente, com trânsito em julgado da decisão, a ação anulatória (doc. 7), 
ora promovida pela impetrante. 
2. Não se vislumbra,  assim, nenhum ato coator praticado pela autoridade impetrada, uma 
vez que a inclusão do nome da impetrante no CADIN está plenamente em consonância 
com a Lex Mater. A não ser que a impetrante, por outra via processual, prove que está 
impedida de exercer  suas atividades, tendo em vista a aplicação dos artigos suspensos e 
que peça especificamente a abstenção da Administração em negar-lhe crédito. 
3. Apelação a que se nega provimento". (AMS nº 53035-CE, TRF 5ª Região, j. 12.03.96, 
DJ 26.04.96). 
Em face do exposto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 55.646-AL 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: FUNDAÇÃO PRODUBAN 
Advogado: DR. TÚLIO DE CARVALHO MARROQUIM (APDA.) 
 

EMENTA 
Tributário e Constitucional. Imunidade tributária. Entidade assistencial. Imposto de Renda 
Retido na Fonte sobre aplicações financeiras de renda fixa e variável. Exegese do artigo 
150, inciso VI, letra "c", da Constituição Federal. Limites objetivos e subjetivos atendidos. 
1. A entidade assistencial, que atenda integralmente aos requisitos exigidos pelo artigo 14 
do Código Tributário Nacional, faz jus à imunidade prevista pelo artigo 150, inciso VI, letra 
"c", da Constituição Federal. 
2. Presença dos limites objetivos e subjetivos. Imunidade do Imposto de Renda Retido na 
Fonte sobre as aplicações financeiras de renda fixa e variável. Precedentes 
jurisprudenciais que adotam a tese de ser a imunidade tratada pelo texto constitucional a 
mais ampla, a fim de viabilizar a intenção finalística do legislador pátrio. 
3. As aplicações financeiras não descaracterizam a finalidade essencial, por objetivarem, 
as operações, a preservação do patrimônio da entidade (artigo 150, inciso VI, letra "c" e 
parágrafo 4º). 
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, por 
unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório, 
voto do Relator e das notas taquigráficas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, ex lege. 
Recife, 13 de março de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de ação de segurança, com pedido 
liminar, impetrada pela Fundação Produban contra ato praticado pelo Sr. Delegado da 
Receita Federal em Alagoas, visando à suspensão da exigência do pagamento e a 
retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF sobre as aplicações financeiras de 
renda fixa e variável, face à imunidade tributária conferida pelo artigo 150, inciso VI, letra 
"c", da Constituição Federal de 1988. 
Diz a impetrante ser detentora do privilégio da imunidade, conferido pela Carta Magna, e, 
por isso, o referido imposto não pode ser-lhe exigido, haja vista ser a mesma uma 
entidade de previdência privada de assistência social, albergada pela benesse fiscal.  
Exponencia, entretanto, que, com a edição da Instrução Normativa nº 43, de 1995, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal, houve a imposição do tributo, motivo pelo 
qual se socorre deste "remédio heróico". Peça pórtico fls. 3 a 21. Com a inicial vieram os 
documentos de 23 a 39. 
Liminar deferida (nos autos às fls. 42 usque 44). 
"Informações" da autoridade indigitada coactora (às fls. 47/52), ao que aduz não ser a 
impetrante entidade de assistência social; além de argumentar que o dispositivo 
constitucional restringe a imunidade, apenas, ao patrimônio, renda e serviços 
relacionados com as finalidades essenciais, o que excepciona os rendimentos auferidos 
com aplicações financeiras. 
O Ministério Público, porque instado a tanto, opinou pela concessão da segurança, 
traçando a distinção de instituição de assistência social, e finda por reconhecer a 
imunidade, em face dos investimentos financeiros relacionarem-se intimamente com as 
atividades essenciais da impetrante. 
Ao parecer do Ministério Público Federal, subseguiu-se a sentença concessiva da ordem 
(de fls. 62 a 69), ao fundamento de que se encontravam preenchidos os requisitos do 
artigo 14 do Código Tributário Nacional - CTN e da Lei nº 6.435, de 1977. 
Recurso de apelação desafiado às fls. 75/80, no qual esboça os limites objetivos e 
subjetivos da imunidade, os quais implicam na impossibilidade de inclusão da apelada no 
rol das entidades imunes. 
Porfia que o Imposto de Renda não atinge o patrimônio, renda ou serviços relacionados 
com as atividades essenciais da entidade. Assevera, ao final, que a entidade fechada de 
previdência privada não integra as instituições de assistência social. 
Contra-razões às fls. 85 a 92; referendem-se nelas os argumentos coligidos à exordial. 
É o relatório.  

VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator):  A douta sentença proferida no juízo 
planicial afigura-me irreprochável. Senão vejamos. 
Os pontos controversos da demanda têm os seguintes contornos. 
A impetrante diz ser uma instituição de previdência privada, albergada pela imunidade 
prevista no artigo 150, inciso VI, letra "c", da Constituição Federal. Porém, através da 
Instrução Normativa nº 43, de 1995, da Secretaria da Receita Federal, é-lhe exigido o 
recolhimento do IRRF sobre aplicações financeiras de renda fixa e variável. 
De outra banda, sustenta a autoridade impetrada que para usufruir do benefício 
constitucional é mister que a entidade seja de assistência social e que a imunidade 
compreende apenas o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as atividades 
essenciais das entidades. 
A Fazenda Nacional, por sua vez, afirma não ser a impetrante imune ao recolhimento do 
imposto em discussão, posto que a imunidade tratada pelo dispositivo constitucional 
comporta dois limites estreitos: um de espécie objetiva, por se relacionar a imunidade ao 
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imposto incidente sobre o patrimônio, a renda e os serviços; e o subjetivo, no referente 
aos beneficiários: partidos políticos, suas fundações, entidades sindicais de 
trabalhadores, instituições de educação e de assistência social. 
O artigo 150, letra "c", do inciso VI da CF/88, assim está posto, verbis: 
"Art. 150 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
I a V - omissis; 
VI - instituir impostos sobre: 
............................................................ 
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das 
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência 
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; 
..........................................................." 
Ressumbra do texto constitucional adrede reproduzido a intenção do legislador pátrio em 
proteger determinadas atividades, que, por suas qualidades, merecem ser tuteladas pelo 
Estado por intermédio de incentivos fiscais. É o que se tem, pela dicção atual da Carta 
Política de 1988 e pela anterior (refiro-me à Constituição de 1969, em seu artigo 19, inciso 
III, alínea "c"). 
É consabido que a imunidade, enquanto limitação à competência tributária, só pode ser 
instituída pela Constituição; e os dispositivos constitucionais a ela concernentes têm 
aplicação imediata, independentemente de regulamentação - o legislador constitucional 
contemplou diversas imunidades, dentre elas, a das instituições de assistência social. 
Toda a celeuma resume-se, portanto, em perquirir se a parte autora é ou não mera 
instituição social, e se satisfaz ou não os requisitos elencados pelo artigo 14 do Código 
Tributário Nacional (a não distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas 
rendas, a título de lucro ou participação no seu resultado; a aplicação integral, no País, de 
seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais e a manutenção da 
escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades). 
Dentre os requisitos encartados no artigo 14 do CTN, deve ser verificado se os limites 
objetivos e subjetivos, conforme apontado pela Fazenda Nacional, estão presentes no 
caso concreto. 
Leciona Aliomar Baleeiro, in Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar, 6ª edição, 
revista e atualizada, 1985, in verbis: 
"... não perde o caráter de instituição de educação e assistência, a que remunera apenas 
o trabalho de médicos, professores, enfermeiros e técnicos, ou a que cobra serviços a 
alguns para custear assistência e educação gratuita a outros" (p. 145). 
Não se exige que a instituição de assistência social seja desinteressada e só preste 
serviços gratuitos e não obtenha lucro ou renda. Basta que ela satisfaça os requisitos do 
artigo 14 do CTN e preste efetivamente os serviços diretamente relacionados com os 
seus objetivos institucionais, de atender e prestar ajuda e assistência aos pobres, 
carentes e indigentes que não podem pagar o tratamento médico-hospitalar. Yves Gandra 
Martins, nos Comentários à Constituição de 1988, 6ª edição, Tomo I, 1990, acentua que: 
'Em relação à entidade de assistência social, cujo perfil desenhado pela jurisprudência 
abrange inclusive as entidades filiadas da previdência privada, o contribuinte optou por 
duas conformações de assistência social. A conformação lato sensu, que abrange 
previdência, saúde e assistência social propriamente dita, e a strictu sensu, que só 
hospeda a assistência social, fora das hipóteses previdenciárias e de saúde' (fls. 183). 
O atendimento e assistência aos indigentes é obrigação do Estado, e se este trabalho é 
prestado por uma instituição particular, sem qualquer ajuda dos poderes públicos, a 
imunidade tributária sobre estes serviços não pode ser negada. Por isso, afirma Yves 
Gandra, ob. cit. que: 
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'... a imunidade é concedida para um trabalho complementar às atividades essenciais do 
Estado, que são de ofertar educação e assistência social'". (P. 184). 
Depreende-se, da leitura do Estatuto Social da impetrante (no processado às fls. 23 a 25), 
em seu artigo 1º, que a finalidade da impetrante é: 
I - "suplementar as prestações asseguradas pela previdência oficial aos grupos familiares 
dos empregados das patrocinadoras da INSTITUIÇÃO; 
II - promover o bem-estar social dos seus destinatários". 
Extrai-se ainda dos autos que a apelada atende, integralmente, todos os requisitos 
exigidos pelo artigo 14 do Código Tributário Nacional, quais sejam: não distribui qualquer 
parcela de seu patrimônio ou de suas receitas a título de lucro ou de participação no seu 
resultado; aplica integralmente os seus recursos, a sua receita, no País, na manutenção e 
custeio de seus objetivos institucionais, e mantém escrituração regular de suas receitas e 
despesas, conforme declaração de fls. 34.  
Eis, portanto, atendidos os limites subjetivos. 
No tocante aos limites objetivos tracejados pela Constituição Federal, pertinentes ao 
patrimônio, à renda e aos serviços, vislumbro-os, por igual, presentes. 
A imunidade perseguida é a relativa ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre as 
aplicações financeiras de renda fixa e variável, e o comando constitucional preconiza a 
imunidade sobre o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as suas 
finalidades essenciais (ver artigo 150, inciso VI, letra "c" e § 4º). 
O entendimento predominante dos Tribunais pátrios vem pacificando o entendimento no 
sentido de que a imunidade versada pelo texto constitucional é a mais ampla, a fim de 
viabilizar a intenção finalística do legislador. 
Não se pode, pois, afirmar que o fato da entidade social fazer aplicações financeiras 
descaracteriza a "finalidade essencial" desta, que o legislador pátrio fez consignar no 
texto legal; tais operações, acredito, objetivam a preservação do patrimônio da entidade. 
Por oportuno, destaco excerto do voto da lavra do eminente Ministro Carlos Madeira (no 
RE 102.141-RJ in RTJ 116, p. 272), ao invocar a lição de Amílcar de Araújo Falcão; 
confira-se:  
"A interpretação sistemática da Norma Constitucional leva à conclusão de que o que 
caracteriza as imunidades é 'a circunstância de que, com elas, o legislador constituinte 
procura resguardar, assegurar ou manter incólumes certos princípios, idéias-força ou 
postulados que consagra como preceitos básicos do regime político, a incolumidade de 
valores éticos e culturais que o ordenamento positivo consagra e pretende manter livres 
de eventuais interferências ou perturbações, inclusive pela via oblíqua ou indireta da 
tributação. As  imunidades - diz ainda o autor acima citado - como as demais limitações 
ao poder de tributar, consoante o ensinamento de Aliomar Baleeiro, têm, assim, a 
característica de deixar "transparecer sua índole nitidamente política", o que impõe ao 
intérprete a necessidade de fazer os imprescindíveis confrontos e as necessárias 
conotações de ordem teleológica, toda vez que, concretamente, tiver de dedicar-se à 
exegese dos dispositivos constitucionais instituidores de tais princípios'" (Revista cit., p. 
369).  
A questão ora submetida a exame já se encontra devidamente agasalhada no 
posicionamento jurisprudencial. As ementas a seguir transcritas registram a mansuetude 
e pacificidade das construções pretoreanas sobre o tema. Confira-se: 
"Constitucional e Tributário. Imunidade. Instituição de previdência privada. IOF. 
- O depósito de recursos financeiros, pelas instituições de previdência privada, é 
indispensável à sobrevivência destas, em face da inflação. Operação destinada a 
preservar o patrimônio. 
- Fazer incidir qualquer imposto sobre tais operações é violar a imunidade tributária 
estabelecida no art. 150, item VI, letra "c", abrangente de todos os impostos que afetam o 
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patrimônio, a renda ou os serviços das pessoas ali mencionadas. 
- Na interpretação da norma constitucional imunizante, especial ênfase deve ser dada ao 
elemento teleológico, ou finalístico, sem o que se estará violando um importante limite 
constitucional do poder de tributar. 
Apelação provida". (TRF 5ª Região, 1ª Turma, Rel. Juiz Hugo Machado, AMS 55555-RN, 
julg. 16.12.93). 
"Constitucional. Isenção do IPMF para as instituições de assitência social, sem fins 
lucrativos, na forma do decisório do STF (ADin 929-7-DF. Min. Sydney Sanches, DJU - I 
18.03.94, pp. 5165-5166). 
- Enquadramento da impetrante nas pessoas a gozar de imunidade tributária devidamente 
comprovado. 
- Improvimento do apelo e da remessa obrigatória". (TRF 5ª Região, 1ª Turma, Rel. Juiz 
Vladimir Carvalho, AMS 46244-AL, julg. 17.11.94). 
"Tributário. Entidade fechada de previdência privada. Imunidade. Limitação. IPMF. 
1 - As entidades fechadas de previdência privada gozam de imunidade tributária, nos 
termos do art. 150, VI, "c", da CF/88. 
2 - Devem ser atingidos pela imunidade tanto os impostos sobre patrimônio, serviços e 
rendas, como também os impostos da área financeira, in casu o IPMF. 
3 - Apelação improvida". (TRF 5ª Região, 2ª Turma, Rel. Juiz Araken Mariz, AMS 46867-
AL, julg. 14.03.95). 
"Tributário. Entidade fechada de previdência privada, sem fins lucrativos. Instituição 
assistencial. Imunidade tributária. 
1 - Da leitura do parágrafo terceiro do artigo 39 da Lei 6.435/77, entendendo se encontrar 
perfeitamente demonstrado se tratar a impetrante de entidade de assistência social. 
2 - A impetrante, por ser entidade fechada de previdência privada, goza da alegada 
imunidade tributária, conforme precedente jurisprudencial existente em meu voto. 
3 - Apelação e remessa oficial improvidas". (TRF 5ª Região, 2ª Turma, Rel. Juiz Araken 
Mariz, AMS 52730-CE, julg. 11.06.96). 
Forte nessas razões, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 56.876-AL 
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelados: LINDAURA FERREIRA DE BARROS E OUTROS 
Advogado: DR. ANTÔNIO CARLOS DA SILVA PEREIRA (APDOS.) 
 

EMENTA 
Processual Civil. Tributário. Mandado de Segurança. Apelação intempestiva. Não 
conhecimento. Duplo grau obrigatório de jurisdição. Imposto de Renda (IR). Parcela de 
natureza indenizatória. Programa de Demissão Voluntária (CEF). Não incidência. 
1. Mesmo intempestivo o recurso da apelação, há de se conhecer da matéria, por se 
sujeitar a sentença ao duplo grau obrigatório. 
2. O Imposto sobre a Renda de pessoas físicas tem como fato gerador a percepção de 
rendimentos, excluindo-se, assim, do seu campo de abrangência, parcelas de natureza 
indenizatória, como são aquelas decorrentes de programas de demissão "voluntária". 
3. Precedente do E. STJ. 
4. Apelação não conhecida e remessa oficial improvida. 
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ACÓRDÃO 
Vistos, discutidos e relatados estes autos em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, não conhecer da apelação e negar provimento à remessa oficial, nos 
termos do relatório, do voto do Juiz Relator e das notas taquigráficas anexas, que passam 
a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 10 de março de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Lindaura Ferreira de Barros e outros, ex-empregados 
da Caixa Econômica Federal, interpõem o presente writ com o fim de impedir que verbas 
referentes ao PADV - Programa de Apoio à Demissão Voluntária sirvam de base de 
cálculo para fins de tributação do imposto de renda, ante a natureza indenizatória das 
parcelas, respaldando o seu pedido no inciso V, art. 6º, da Lei nº 7.713, de 22.12.88, de 
modo a demonstrar violação a direito líquido  e certo a que se submeteram quando as 
autoridades apontadas como coatoras, a Supervisora de Relações Trabalhistas da 
Central de Logística de Administração e Recursos Humanos da CEF, o preposto da 
referida entidade e o Delegado da Receita Federal determinaram a tributação das 
parcelas defendidas como não tributáveis. 
O MM. Juiz monocrático, Dr. Paulo Machado Cordeiro, concede a segurança para que 
seja obstado o repasse dos valores retidos, a título do imposto de renda, quando das 
homologações objeto da mandamental, confirmando a liminar proferida. 
Apresenta a Fazenda Nacional suas razões de apelo, alegando, em preliminar, a nulidade 
da decisão, ante a ausência de citação da União Federal para compor o pólo passivo da 
relação processual, uma vez que, concedida a ordem judicial reclamada, a mesma 
corresponderia a um desfalque patrimonial a ser suportado pela União. E, sendo a 
matéria de seu interesse e possuindo legitimidade própria e específica, não haveria como 
não integrá-la à lide. No mérito, apresenta a recorrente parecer expedido pela 
Coordenação Geral do Sistema de Tributação que conclui pela tributação das parcelas 
decorrentes de indenização por demissão voluntária, solicitando, por fim, o provimento do 
recurso para reformar a decisão proferida e inverter o ônus da sucumbência. 
Contra-razões apresentadas, nas quais se defende a intempestividade da apelação, seja 
considerando-se a data da notificação da sentença ou a de sua publicação. 
Duplo grau obrigatório. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Trata o presente writ da incidência do 
imposto de renda em parcelas decorrentes de Programa de Demissão Voluntária, em que 
se discute a natureza indenizatória, ou não, das referidas parcelas, de modo a se 
caracterizar violação a direito líquido e certo, ante o disposto no inciso V, art. 6º, da Lei nº 
7.713, de 22.12.88. 
Inicialmente, há de se concordar com a parte impetrante, quando, nas contra-razões da 
apelação da Fazenda Nacional, ressalta a intempestividade do recurso, uma vez que, 
mesmo considerando-se como termo a quo a data de publicação da sentença, em 
09.09.96, já havia decorrido o prazo legal para a interposição do recurso, razão pela qual 
não há de se conhecer do mesmo. Entretanto, estando sujeita a ação ao duplo grau 
obrigatório, analiso a matéria, a título de remessa ex officio. 
Conforme já bem se pronunciaram o Juiz a quo e o ilustre representante do Parquet 
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Federal, a solução do presente conflito consiste em se identificar a natureza das verbas 
que são recebidas por ocasião de um Programa de Demissão Voluntária. Há aqueles que 
defendem que tais parcelas possuem caráter remuneratório e, portanto, estão sujeitas à 
incidência do imposto de renda; outros há que defendem a sua natureza de reparação ou 
compensação, vez que, apesar de possuir o Programa, ao qual aderem os empregados, a 
denominação de Demissão "Voluntária", na realidade corresponde à indenização de um 
dano que o empregado ou servidor irá sofrer por seu desvinculamento do órgão do qual 
recebia a sua fonte de sobrevivência. 
Ainda, uma terceira posição a qual entende que, mesmo sendo considerada uma verba 
de natureza indenizatória, por não estar prevista dentro daquelas elencadas pela 
legislação trabalhista, estaria excluída da abrangência do disposto no inciso V, art. 6º, da 
Lei nº 7.713, de 22.12.88, que assim aduz: 
"Art. 6º. Ficam isentos do Imposto sobre a Renda e os rendimentos percebidos por 
pessoas físicas: 
( ... ) 
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou 
rescisão do contrato de trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante 
recebido pelos empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos 
depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos de 
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço". 
Acolho, pois, a corrente de entendimento de que, sendo a verba percebida por pessoa 
física de natureza indenizatória, incluindo-se, assim, não apenas aquelas previstas pela 
legislação trabalhista, como, por exemplo, a decorrente de uma despedida sem justa 
causa, mas também toda parcela resultante de uma compensação por um dano sofrido, 
não há como incidir o imposto sobre a renda, uma vez que, na hipótese, não haveria a 
renda, e, portanto, o fato gerador que possibilitaria a incidência do imposto. 
Em tal sentido já se pronunciou a 1ª Turma do e. Superior Tribunal de Justiça, quando do 
julgamento do REsp nº 57.319-0-RS: 
"Tributário - Imposto de Renda (IR) - Não incidência- Ajuda de custo - Indenização - 
Incentivo à demissão voluntária - Servidor público. 
A importância paga ao servidor público como incentivo à demissão voluntária não está 
sujeita à incidência do imposto de renda porque não é renda e nem representa acréscimo 
patrimonial. 
Recurso improvido". (Rel. Min. Garcia Vieira. Primeira Turma. Unânime. DJ 06.03.95). 
Ante o exposto, não conheço da apelação, em face de sua intempestividade, e nego 
provimento à remessa oficial, mantendo a sentença monocrática em todos os seus 
termos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 57.825-PE 
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: BRAENGE - BRASIL ENGENHARIA LTDA. E OUTROS 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. MARA REGINA SIQUEIRA DE LIMA E OUTROS (APTE.) E ANA DO 
SOCORRO NICÁCIO CAMERINO E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Constitucional. Tributário. Contribuições sociais. Lei Complementar 84/96. 
- Alega-se ter a contribuição social instituída pela LC nº 84/96 base de cálculo e fato 
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gerador próprios de outros impostos discriminados na Lei Maior, em particular o imposto 
de renda e o imposto sobre serviços de qualquer natureza, além de não restar obedecido 
o princípio da não-cumulatividade. 
- Aspectos que foram superados quando decretou o Eg. STF a inconstitucionalidade na 
instituição da contribuição social nas hipóteses ora aventadas (administradores, 
autônomos e avulsos - Lei 7.787/89), em face da inobservância do requisito formal, ou 
seja, necessidade de lei complementar, silenciando quanto ao mais. 
- Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas anexos, que passam a integrar o presente julgado.    
Recife, 16 de abril de 1998 (data do julgamento).  
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator    

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: BRAENGE - Brasil Engenharia Ltda. e outros 
impetraram mandado de segurança preventivo contra ato a ser praticado pelo Sr. Diretor 
da Divisão de Arrecadação e Fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social em 
Recife-PE, com o intuito de não serem compelidos ao pagamento da contribuição 
previdenciária sobre a remuneração paga aos empresários, trabalhadores autônomos e 
avulsos, instituída pela Lei Complementar nº 84, de 18.01.96.    
Sustentam, para tanto, ser a referida exação cumulativa e ter base de cálculo e fato 
gerador próprios do imposto de renda e do ISS, contrariando o disposto no art. 154, inciso 
I, da Constituição Federal, dispositivo contemplador dos limites à criação de outras fontes 
de manutenção e expansão da seguridade social, a que se refere o art. 195, § 4º, também 
da Carta Magna.   Após o parecer do Ministério Público, o MM. Juiz sentenciante 
entendeu constitucional a exigência do tributo em tela, considerando que, dos lindes 
contidos naqueles dispositivos constitucionais, não se aplica à espécie o princípio da não-
cumulatividade, afastando, ainda, a identidade de base de cálculo e fato gerador.  Apelam 
os impetrantes, renovando os argumentos segundo os quais foram violados os arts. 195, 
§ 4º, e 154, I, da Lei Maior.     
Sem contra-razões, subiram os autos.    
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A edição da Lei Complementar nº 84/96 foi 
precedida de ampla discussão no meio especializado, e cuidou-se de evitar os vícios que 
levaram o eg. Supremo Tribunal Federal a decretar a inconstitucionalidade do art. 3º da 
Lei nº 7.787/89, no RE nº 177.296-4/210, sendo sua execução suspensa pela Resolução 
nº 14/95 do Senado Federal. Firmou-se a descaracterização das expressões 
administradores, empresários, autônomos e avulsos como respeitante a relação de 
trabalho subordinado, destarte, não contempladas como hipótese de fonte de custeio para 
a seguridade social prevista no art. 195, I - folha de salário. Decidiu a Suprema Corte, 
naquele julgamento, pela necessidade de lei complementar, a teor do art. 154, I, da Carta 
Magna, "para a criação de contribuição social a essa categoria" (DJ de 09.12.94).     
Editou-se a LC 84/96, obedecendo-se ao requisito formal, e com ela surgiram novas 
indagações a respeito de sua adequação aos preceitos do supracitado art. 154, I, que 
reza: 
"Art. 154. A União poderá instituir: 
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I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam 
não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados 
nesta Constituição;" 
O inciso I do art. 1º da Lei Complementar em comento dispõe: 
"Art. 1º. Para a manutenção da Seguridade Social, ficam instituídas as seguintes 
contribuições sociais: 
I - a cargo das empresas e pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, no valor de quinze 
por cento do total das remunerações ou retribuições por elas pagas ou creditadas no 
decorrer do mês, pelos serviços que lhes prestem, sem vínculo empregatício, os 
segurados empresários, trabalhadores autônomos, avulsos e demais pessoas físicas;" 
Alega-se ter a novel contribuição base de cálculo e fato gerador próprios de outros 
impostos discriminados na Lei Maior, em particular o imposto de renda e o imposto sobre 
serviços de qualquer natureza, além de não restar obedecido o princípio da não-
cumulatividade.    
Essas questões, entendo, foram superadas quando decretou o eg. STF a 
inconstitucionalidade na instituição da contribuição social nas hipóteses ora aventadas 
(administradores, autônomos e avulsos), em face da inobservância do requisito formal, ou 
seja, necessidade de lei complementar, silenciando quanto ao mais.   
Conquanto já se mostre suficiente como razão de decidir o fundamento acima albergado, 
para ilustrar trago à colação os ensinamentos do eminente tributarista Vittorio Cassone 
(Repertório IOB de Jurisprudência - 2ª quinzena de junho de 1996 - nº 12/96, p. 292), que, 
analisando a matéria agitada pelo contribuinte, inclina-se pela constitucionalidade da 
exação ora tratada: 
"(...) 
5.2 - Quanto à não-cumulatividade, penso que a mesma é pertinente aos impostos, não 
só em face da tradição constitucional (que, obviamente, poderá ser modificada), como 
também pela ausência de uma disposição mais direta, concreta e específica na atual 
Constituição, suficientemente forte para fazê-la incidir nas contribuições sociais. 
Por isso mesmo, de minha parte não encontro dificuldades em afirmar que a questão está 
estritamente relacionada aos impostos, não só pela situação geográfica em que inserido 
(ponto de partida de qualquer interpretação), como também pela ausência de uma 
correlação lógica entre o critério da não-cumulatividade e o das contribuições sociais. 
Tampouco há elementos regrativos para tal concretização. 
(...) 
O saudoso Geraldo Ataliba (Hipótese de Incidência tributária), Paulo de Barros Carvalho 
(Curso de Direito Tributário), Vittorio Cassone (Direito Tributário), discorrem sobre a 
estrutura da 'HI' (hipótese de incidência) 'e do FG' (fato gerador), 'desdobrando-a nos 
seguintes aspectos: pessoal (sujeito ativo e passivo), espacial, temporal, material e 
quantitativo (base de cálculo e alíquota). Aliás, nesse meu Direito Tributário, as HI de 
todos os impostos são desdobradas, para ficarem melhor caracterizados os aspectos de 
cada um. 
Assim, temos que o sujeito passivo na percepção de rendimentos, para fins de incidência 
do Imposto de Renda, é o empresário, o autônomo, o avulso, o cooperado.   Todavia, 
sujeito passivo na LC 84/96 é a empresa, a pessoa jurídica, a cooperativa de trabalho. 
Não, portanto, a pessoa física tributada pelo IR. 
Logo, trata-se de situações diferentes, FG distintos, pelo que não haverá de se falar em 
mesmo fato gerador. 
Numa, obriga a pessoa A; noutra, a pessoa C. 
O mesmo se poderá dizer quanto ao Imposto sobre Serviços. 
(...) 
Identidade na base de cálculo não vejo, porquanto, perfilhando os artigos 153, 155 e 156, 
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podemos observar o IR - que na lei própria tem como base de cálculo o lucro líquido ou a 
renda líquida -, enquanto na LC 84/96 a base de cálculo é a remuneração ou retribuição - 
portanto valor bruto sem deduções que o IR permite -, o que, de regra, afasta a mesma 
identidade. 
Encontramos, ainda, nesses três dispositivos constitucionais, o ISS, cuja base de cálculo 
é o 'preço do serviço' (DL 406/68, art. 9º), não havendo parêmia na LC 84/96, pois 
remuneração ou retribuição não envolve, necessariamente, o preço do serviço em si. E há 
distinção no pólo passivo da obrigação tributária, de modo a descaracterizar o requisito da 
mesma base de cálculo'. 
Demais disso, e, sabiamente, a LC 84/96 permite opção de cálculo e recolhimento no art. 
3º, em relação aos autônomos".    
É de valor trazer a lume decisão da eg. Segunda Turma desta Corte sobre a matéria: 
"Constitucional. Contribuição previdenciária sobre a remuneração dos diretores, 
trabalhadores autônomos e avulsos. Previsão na Lei Complementar 84/96. Superação da 
causa de inconstitucionalidade do art. 22, I, da Lei 8.212/91. Validade da cobrança. 
Apelação improvida". 
(AMS 59383-PE, Relator Juiz Lázaro Guimarães, j. 23.09.97, DJU 24.10.97).    
Com essas considerações, nego provimento à apelação para manter a sentença.    
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 60.282-PB 
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ  
Apelantes: MARIA FRANCISCA URTIGA E OUTROS 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. EMERSON MOREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS (APTES.) 
 

EMENTA 
Mandado de Segurança. Administrativo. RAV- Retribuição Adicional Variável. Decreto 
98.967/90. MP 831/95. Limite máximo de percepção. Alterado também para os Técnicos 
do Tesouro Nacional.  
1. Apesar de os cargos de Auditor do Tesouro Nacional e Técnico do Tesouro Nacional 
integrarem uma mesma carreira, possuem tabelas de vencimentos diversas, possuindo 
cada qual padrão de referência máximo que representa o maior vencimento básico de 
cada cargo. Em sendo assim, quando o art. 8º da MP 831/95 determina que o limite 
máximo de percepção da RAV (Retribuição Adicional Variável) passa a ser oito vezes o 
maior vencimento básico da respectiva tabela, há de se entender que se referiu o 
legislador à tabela do  cargo do qual é titular o servidor, o que revoga o disposto no 
Decreto nº 98.967/90, que determinava aos Técnicos, a título de tal gratificação, apenas 
uma valoração de 30% do valor a ser percebido pelos Auditores.  
2. O entendimento acima em nada contradiz o disposto no art. 37, III, da CF/88, uma vez 
que a RAV a ser percebida pelos Auditores, observando-se o limite máximo igual a oito 
vezes o do maior vencimento básico, não iria corresponder ao do Técnico, visto que estes 
possuem tabelas de vencimentos diferentes.  
3. Segurança concedida. 
4. Apelação provida.  

ACÓRDÃO 
Vistos, discutidos e relatados estes autos em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
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unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório, do voto do Juiz Relator 
e das notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 10 de março de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator  

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Maria Francisca Urtiga e outros, servidores públicos 
federais, Técnicos do Tesouro Nacional, interpõem o presente writ com o fim de que seja 
determinado que a impetrada se abstenha de vir a efetuar o pagamento da Retribuição 
Adicional Variável - RAV, de que trata o art. 5º da Lei nº 7.711/88, em valor inferior ao que 
já fora reconhecido e autorizado pelo Parecer CONJUR/MARE nº 124/95 e pelas 
Mensagens nºs 190623 e 19750, com base na Medida Provisória 831/95, e, caso já se 
tenha concretizado a redução dessa vantagem, seja a mesma complementada conforme 
determinação superior. 
O MM. Juiz monocrático, Dr. José Fernandes de Andrade, indeferiu a liminar por 
considerar ausente o periculum in mora, uma vez que já transcorreram mais de doze 
meses desde o ato administrativo hostilizado. 
A douta Procuradoria da República conclui em seu parecer pela denegação da 
segurança, por entender ser a hipótese de erro da Administração quando do pagamento 
da RAV, entendimento este acolhido pelo Juiz a quo, o qual fundamenta o decisum 
denegatório no argumento de que a Retribuição Adicional Variável atribuída a um Técnico 
do Tesouro Nacional possui valoração equivalente a trinta por cento (30%) da que é 
atribuída ao Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, nos termos do Decreto nº 97.667/89, com 
as modificações do Decreto nº 98.967/90, que por sua vez se encontram compatíveis com 
a Medida Provisória nº 831, de 18.01.95, uma vez que esta apenas estabeleceu o limite 
máximo à RAV a oito vezes o maior vencimento básico da tabela da carreira de Auditoria 
do Tesouro Nacional. Se assim não se entender, segundo o Julgador, seria equiparar os 
Auditores aos Técnicos do Tesouro Nacional, para efeito de percepção da retribuição, o 
que seria vedado pela Constituição Federal (art. 37, XIII), concluindo, por fim, ser a 
hipótese de aplicação da Súmula 473 do STF.   
Apresenta a parte autora suas razões de apelo, alegando, em síntese, que, apesar de a 
RAV ter sido limitada aos Técnicos do Tesouro Nacional no percentual de 30% das 
atividades de nível superior, a MP nº 831/95 teria revogado as disposições anteriores, ao 
determinar o limite máximo igual a oito vezes o maior vencimento básico da respectiva 
tabela, razões pelas quais requer a procedência do recurso, de modo a se observar o 
limite da RAV como sendo de oito vezes o equivalente ao vencimento básico dos 
Técnicos do Tesouro Nacional. 
Sem contra-razões.  
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Trata, o presente writ, do limite máximo a 
ser percebido,  a título de gratificação denominada Retribuição Adicional Variável- RAV, 
instituída pela Lei nº 7.711/78 à carreira da Auditoria do Tesouro Nacional para melhor 
desempenho na administração dos tributos federais, ante o disposto na MP nº 831/95 e 
suas reedições, pois, segundo os recorrentes, tais medidas teriam revogado os 
percentuais anteriores previstos pelos Decretos nºs 97.667/89 e 98.967/90. 
O reconhecimento de ofensa a direito líquido e certo, in casu, sem dúvida decorrerá da 
interpretação que deve ser atribuída  à expressão "da respectiva tabela", prevista, in fine, 
no art. 8º da MP 831/95, que assim dispõe: 
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"Art. 8º. A Retribuição Adicional Variável - RAV e 'pro labore', instituídos pela Lei nº 7.711, 
de 22 de dezembro de 1988, a Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação - 
GEFA, instituída pela Lei nº 7.787, de 30 de junho de 1989, a Retribuição Variável da 
Comissão de Valores Mobiliários - RVCVM e a Retribuição Variável da Superintendência 
de Seguros Privados - RVSUSEP, instituídas pela Medida Provisória nº 810, de 30 de 
dezembro de 1994, observarão, como limite máximo, valor igual a oito vezes o do maior 
vencimento básico da respectiva tabela." (Grifo nosso). 
Pela legislação apresentada, conclui-se que a RAV foi regulamentada para os cargos de 
nível médio com valoração equivalente a trinta por cento da atribuída aos integrantes da 
categoria AFTN (Decreto nº 98.967, de 20.02.90). Entretanto, o que se discute é se tal 
limitação e critério de apuração da RAV foram, ou não, alterados por dispositivo legal 
posterior. 
Entendendo-se que o legislador se referiu à tabela da carreira de Auditoria, e não à tabela 
do cargo de Técnico do Tesouro Nacional,  esta Relatoria concordaria que a referida MP 
apenas alterou o limite máximo da RAV a ser percebido pelos Auditores do Tesouro 
Nacional, não sendo, assim, incompatível  com os decretos que previam um percentual de 
30% para o cargo de Técnico do Tesouro Nacional. Entretanto, uma vez que, apesar de 
ser uma carreira única, cada cargo possui sua própria tabela de remuneração,   entendo 
que o objetivo do legislador foi estabelecer um limite máximo conforme a tabela de 
vencimentos de cada cargo. Neste sentido, a proporção de 30% prevista aos Técnicos 
não teria mais fundamento legal ante a sua revogação por norma posterior.      
Não há ainda de se falar em violação ao disposto no art. 37, III, da CF/88, uma vez que a 
RAV dos Auditores, observando-se o limite máximo valor igual a oito vezes o do maior 
vencimento básico, não iria corresponder ao do Técnico, visto que estes possuem tabelas 
de vencimentos diferentes, conforme se observa dos Anexos do Decreto-lei nº 2.225/85, 
que dispõe sobre a criação da carreira de Auditoria do Tesouro Nacional, seus cargos e 
fixa os valores de seus vencimentos. Logo, o maior vencimento básico do cargo de 
Auditor, ou seja, o último padrão deste cargo, não corresponde ao maior vencimento do 
Técnico, pois, se assim fosse, não poderíamos falar em dois cargos dentro de uma única 
carreira, mas apenas em um único cargo.    
Assim sendo, por entender que a respectiva tabela à qual se reportou o legislador (art. 8º, 
MP 831/95 e suas reedições), ao dispor sobre a RAV, refere-se à tabela do cargo ao qual 
pertence o servidor, uma vez que, se assim não fosse a sua intenção, caberia ressaltar e 
referendar a proporção de 30% já prevista pelos decretos anteriores, entendo  lesado 
direito líquido e certo dos impetrantes-recorrentes.  
Ante o exposto, dou provimento à apelação, para conceder a segurança em sua 
totalidade. 
É o voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 60.813-AL 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: WILLIAMS SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA. 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. GABRIEL DE OLIVEIRA JÚNIOR E OUTRO (APTE.) 
 

EMENTA 
Processual Civil. Mandado de segurança. Sentença terminativa. Exame do mérito. 
Responsabilidade por estrangeiro clandestino. Ausência de ato ilegal de autoridade. Falta 
de comprovação dos fatos alegados. Apelação desprovida. 
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A impetrante busca se exonerar da responsabilidade pelas despesas com a manutenção 
e/ou repatriação de ádvenas clandestinos. Ao contrário do afirmado na sentença, persiste 
o interesse da autora pelo julgamento do mérito da lide, apesar de os clandestinos não 
estarem mais sob custódia da Polícia Federal, haja vista a possibilidade de ainda ser 
responsabilizada pelos gastos realizados com eles. 
A sentença, apesar de ter extinto o processo sem julgamento do mérito por carência de 
interesse processual, examinou o mérito da lide, não se caracterizando como supressão 
de instância o fato de o Tribunal se manifestar acerca do pedido inicial. 
A impetrante não demonstrou satisfatoriamente nem a ocorrência de ato ilegal de 
autoridade, nem os demais fatos alegados na exordial, sendo desmerecedora de 
acolhida, portanto, a súplica. 
 Apelação desprovida. 

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, 07 de maio de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Williams Serviços Marítimos Ltda., empresa de 
atendimento a navios, impetrou mandado de segurança contra ato do Ilmo. Sr. Delegado 
da Polícia Federal responsável pela DELEMAF/AL (Delegacia de Polícia Marítima, Aérea 
e de Fronteiras de Alagoas), por estar sendo responsabilizada por despesas com 
manutenção e repatriação de estrangeiros clandestinos liberianos que, buscando asilo 
político, desembarcaram do navio APOSTOLIS II, de bandeira maltesa, no Porto de 
Maceió/AL. 
O MM. Juiz a quo extinguiu o processo sem julgamento do mérito por falta de interesse 
processual, em razão de os estrangeiros não mais se encontrarem sob custódia da 
Polícia Federal. Afirmou, ainda, que as eventuais despesas realizadas com os 
clandestinos só poderiam ser cobradas em outro processo, onde a dilação probatória 
fosse factível. 
Dessa decisão apela a impetrante, ratificando o pedido inicial, requerendo a segurança no 
fito de não ser considerada responsável pelos referidos clandestinos no Brasil. 
Contra-razões apresentadas pela União, às fls. 51/54, porfiando pela manutenção do 
decisum. 
Relatei.  

VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Analiso, por primeiro, se haveria, ou 
não, interesse processual a justificar o prosseguimento do feito. 
Segundo compreendo, laborou em equívoco a r. sentença ao mencionar que "a 
impetração visou obter edito jurisdicional, primeiramente, obrigando os estrangeiros ao 
retorno para o navio e a continuação da viagem até a origem ou, alternativamente, a ficar 
a empresa impetrante desobrigada no pagamento das despesas de manutenção com os 
estrangeiros" (fls. 29) e que se está a "discutir dívida monetária" (fls. 30) no mandamus. 
No pedido inicial a impetrante almejou tão-somente se desobrigar do "pagamento de 
quaisquer despesas com manutenção e repatriação dos alienígenas" (fls. 09), isto é, a 
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discussão cinge-se à responsabilidade pelos gastos dos clandestinos, sejam esses 
realizados com a mantença ou com o regresso dos estrangeiros. Verifica-se, portanto, 
continuar existindo interesse na continuidade do feito, pois o cerne da contenda — a 
responsabilidade pelos forasteiros — não teve a devida solução judicial. 
Esclareço, ainda, que, apesar de os estrangeiros não estarem mais sob custódia da 
Polícia Federal, persiste o interesse processual, porquanto posteriormente poderiam ser 
cobrados os valores expendidos com os ádvenas, caso a impetrante represente 
efetivamente a empresa transportadora, até por força do artigo 27, caput e parágrafo 
único, da Lei 6.815/80 — Estatuto do Estrangeiro. 
Ei-lo: 
"Art. 27. A empresa transportadora responde, a qualquer tempo, pela saída do clandestino 
e do impedido. 
Parágrafo único. Na impossibilidade da saída imediata do impedido ou do clandestino, o 
Ministério da Justiça poderá permitir a sua entrada condicional, mediante termo de 
responsabilidade firmado pelo representante da empresa transportadora, que lhe 
assegure a manutenção, fixados o prazo de estada e o local em que deva permanecer o 
impedido, ficando o clandestino custodiado pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
prorrogável por igual período." 
   Por essas razões, conclui-se restar interesse pelo prosseguimento do feito e, 
consequentemente, deveria ser anulada a sentença. 
Não é nesse sentido, entretanto, o meu voto. 
Explico. 
Através de um exame mais acurado da sentença, observei que apesar de ela ter sido 
classificada como terminativa, o mérito da lide foi analisado. 
À guisa de exemplo transcrevo excertos da r. sentença, a justificar por que entendo ter 
adentrado no mérito o decisum: 
"Por outro lado, a respeito da responsabilidade da empresa de navegação pela 
manutenção dos aludidos clandestinos, não vejo como atribuir ao empreendedor, em 
sede de mandado de segurança, tal responsabilidade, prevista no Decreto nº 86.715/81, 
mesmo porque a idéia de culpa exige ampla instrução, visando nortear o julgador sobre a 
conduta de cada parte envolvida no problema presente. 
(...). 
É preciso ressaltar que não há norma de hierarquia legal obrigando a empresa 
transportadora na manutenção do estrangeiro, mas, apenas a assumir responsabilidade 
por essa manutenção, o que denota uma situação jurídica bem diversa, porquanto a 
obtenção de tal nihil obstat pode se dar, em algumas ocasiões, até por via de defeitos 
diversos na manifestação de vontade." [Fls. 29]. 
Por economia processual, considero que, em casos como esse, o tribunal pode — e até 
deve — julgar a questão em sua inteireza, superando a questão preliminar, no fito de 
tornar mais célere a prestação jurisdicional. Ora, seria ilógico, segundo compreendo, 
devolver os autos ao juízo de origem se já se tem no processo o posicionamento do 
julgador monocrático. 
Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte — AC 90432/AL, Rel. Juiz Ridalvo Costa, 3ª 
Turma, julgado em 09/05/96 — e o c. STJ — REsp. 7417/SP, Rel. Ministro Nilson Naves, 
3ª Turma, julgado em 02/04/91, de ementa: 
"Apelação. Efeito devolutivo. 
- É lícito ao acórdão examinar o pedido pelo mérito, se a sentença não deixou de fazê-lo, 
embora tenha extinto o processo sem julgamento do mérito. 
- Inocorrência de ofensa ao art. 515 do Cód. de Pr. Civil. 
- Dissídio não comprovado. Recurso especial de que a Turma não conheceu." 
Passando, agora, à análise do mérito propriamente dito, entendo não merecer provimento 
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a apelação. 
Não encontro o alegado ato ilegal de autoridade. A impetrante diz estar sendo obrigada a 
pagar as despesas com a manutenção dos alienígenas, trazendo como comprovação 
dessa exigência um auto de infração (fls. 10) que, no meu entender, tratou de matéria 
diversa, qual seja: multa prevista no artigo 125 (124), VI, da Lei 6.815/80, ou seja, o auto 
de infração é decorrente da cobrança de multa pelo transporte de estrangeiro para o 
Brasil sem a documentação em ordem. Apenas existe uma frase no documento a fazer 
referência a responsabilidade pela manutenção dos alienígenas, mas não se está a exigir 
o pagamento de quaisquer despesas. 
Pelo que vejo, a impetrante transformou um argueiro em um tronco. De uma mera 
referência, ausente de malignidade, acerca da responsabilidade pelos estrangeiros, sem 
nenhuma conseqüência concreta, a parte fez um escarcéu. Não encontro direito líquido e 
certo, com possibilidade de violação por parte da administração pública, a justificar a 
concessão da ordem. 
Informo, no fito de elucidar o litígio, não se tratar de mandado de segurança contra o auto 
de infração em si, mas sim em objeção à possibilidade de responsabilização. A impetrante 
alega ser mera mandatária da empresa transportadora, essa sim responsável pelos 
gastos porventura realizados, e jamais poderia responder em nome próprio pelos 
dispêndios. Ela almeja ver declarada a sua irresponsabilidade pelos ádvenas, mas o 
mandado de segurança não é a via adequada para esse intento. 
Ademais, ainda que se considerasse o ato impugnado como possível de causar dano a 
direito líquido e certo, os fatos alegados na inicial não restaram incontroversos. Não há 
provas bastantes nos autos para se aferir a relação entre a impetrante, Williams Serviços 
Marítimos Ltda., e o armador do navio, o qual seria o efetivo responsável pelos 
forasteiros. Apesar de afirmar ser mera mandatária do armador, não trouxe nenhum 
documento justificativo disso, sendo impossível, também por essa razão, a concessão da 
segurança. 
Com essas breves considerações, nego provimento ao apelo. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 60.951-RN  
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: USINA ESTIVAS S/A 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. GRACILIANO GARCIA TORRES GALINDO E OUTROS (APTE.) E ANNA 
KATHYA HELINSKA HOLANDA E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Constitucional e Tributário. Salário-educação. Decreto-lei nº 1.422/75 e Decretos nºs 
76.923/75 e 87.043//82. Fixação da alíquota por decreto. Recepção. Constitucionalidade. 
Apelo improvido. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 
a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 7 de abril de 1998 (data do julgamento). 
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JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a Usina Estivas S/A contra sentença 
que denegou a segurança, reconhecendo que a fixação da alíquota do salário-educação 
por decreto não fere a ordem jurídica. 
Alega, em resumo, a inconstitucionalidade do Decreto-lei nº 1.422/75  e dos Decretos nºs 
76.923/75 e 87.043/82. 
É o relatório. 
Peço dia para julgamento. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Antes da Constituição de 1988, o 
salário-educação não tinha natureza tributária e, em conseqüência, a alíquota podia ser 
fixada por meio de decreto presidencial.  
Como não foi revogado pela nova Constituição Federal, que não apresentou nenhuma 
ressalva quanto ao seu recolhimento, foi ele recepcionado nos termos do Decreto-lei nº 
1.422/75, que permitia a fixação da alíquota em decreto, não havendo, portanto, 
inconstitucionalidade manifesta.  
Quando a Carta Magna preceitua, no § 5º do seu art. 212, que a contribuição social do 
salário-educação deve ser recolhida na forma da lei, a exação prevista no referido 
decreto-lei não se reveste de ilegalidade por conta do fenômeno da recepção e, em 
conseqüência, os Decretos nºs 76.923/75 e 87.043/82 foram também recepcionados na 
qualidade de lei ordinária. 
Não sendo mais possível alterar a alíquota do salário-educação por decreto, o seu 
posterior disciplinamento ocorreu por meio da Lei nº 9.424/96, com as alterações 
previstas na Medida Provisória nº 1.565/97 e suas reedições. 
Por essas razões, nego provimento à apelação, para manter a sentença pelos seus 
próprios e jurídicos fundamentos. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 61.156-AL 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS-UFAL 
Apelado: JOÃO PIRES DA ROCHA FILHO 
Advogados: DRS. PAULO CÉSAR DA SILVA E OUTROS (APTE.) E CARLOS ANDRÉ DA 
ROCHA SARMENTO (APDO.) 
 

EMENTA 
Constitucional, Administrativo e Previdenciário. Tempo de serviço insalubre prestado sob 
vínculo empregatício. Aplicação da legislação previdenciária aos celetistas. Conversão do 
tempo de serviço prestado em condições insalubres. Possibilidade. 
1. Havendo o impetrante, na qualidade de empregado de empresa pública, laborado sob 
condições insalubres, tem direito à conversão do tempo de serviço segundo os critérios 
vigentes à época, para fins de obtenção da aposentadoria pretendida junto ao serviço 
público federal. 
2. Irrelevância da inexistência da lei complementar referida no artigo 40, § 1º, da 
Constituição da República, posto referir-se a exigência, tão-somente, ao serviço prestado 
sob a égide do Regime Jurídico Único, não se impondo relativamente ao período regido 
pela Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT. 
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3. Apelação improvida. Remessa oficial parcialmente provida, em virtude da 
impossibilidade de aplicação da Lei nº 8.213, de 1991, e do Decreto que a regulamenta, 
diplomas legais posteriores à prestação do serviço que se pretende converter. Incidência 
da Lei nº 3.807, de 1966 (até 1976), e do Decreto  nº 77.077, de 1976 (de 1976 em 
diante), atos normativos em vigor ao tempo em que o impetrante se achava subordinado 
ao regime celetário. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima 
identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federai da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação e dar parcial 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, 12 de fevereiro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: João Pires da Rocha Filho  impetrou o presente 
mandado de segurança contra ato praticado pelo Magnífico Reitor da Universidade 
Federal de Alagoas-UFAL. 
O impetrante, antes de integrar o quadro da aludida Universidade, desenvolveu atividades 
profissionais em condições consideradas insalubres na Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (EMATER/AL). O tempo de serviço prestado em condições de 
insalubridade, conforme se alega, há de ser convertido pelo fator 1.4, de acordo com o 
artigo 57, § 3º, da Lei nº 8.213, de 1991, c/c o artigo 64 e respectiva tabela do Decreto nº 
611, de 1992. 
Ocorre que, ao requerer administrativamente certidão de tempo de serviço com conversão 
do período prestado em condições insalubres, pelo fator 1.4, com arrimo nos 
dispositivos supra-indicados, teve seu pleito indeferido. 
Destaca o impetrante que o período indigitado, correspondente a 07 anos, 01 mês e 21 
dias de serviço, em condições de insalubridade, se convertido de acordo com a 
tabela do artigo 64 do Decreto nº 611, de 1992, totalizaria o tempo necessário à obtenção 
da aposentadoria pretendida. 
Não houve requerimento de liminar. 
O Magnífico Reitor da Universidade Federal de Alagoas, em informações de fls. 45 a 51, 
verberou pela denegação do mandamus, arrimado no artigo 40, § 1º, da atual Carta 
Política. Destacou a autoridade que, de acordo com o citado dispositivo, somente poderia 
haver conversão do tempo de serviço dedicado a atividades insalubres após a edição da 
lei complementar ali prevista. As leis previdenciárias, aplicáveis aos trabalhadores 
celetistas, não poderiam ser invocadas, in casu, haja vista a condição de servidor 
estatutário do impetrante. 
Sustentou, ainda, a impossibilidade de se converter o período compreendido entre 
23.08.78 e 28.05.87, tendo em vista haver o impetrante laborado, no mencionado lapso 
de tempo, concomitantemente, na EMATER e na UFAL. 
Parecer do Ministério Público Federal, às fls. 59 usque 62, pela concessão da segurança. 
Sentença de fls. 67/74 concedendo a segurança. Invocou o digníssimo Julgador acórdão 
deste Tribunal, onde foi relator o Juiz Ridalvo Costa, e no qual se concedeu a segurança 
em situação análoga à presente. 
Ressaltou-se, na r. sentença, o artigo 103 da Lei nº 8.112, de 1990, que assegura o 
cômputo, para efeito de aposentadoria, do tempo de serviço prestado em regime celetista. 
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Inconformada, recorreu a UFAL (apelação de fls. 78 usque 86). 
Invoca a Universidade, em suas razões recursais, o artigo 12 da Lei nº 8.213, de 1991, e 
o artigo 7º do Decreto nº 611, de 1992, que determinam a exclusão dos servidores 
públicos federais do Regime Geral da Previdência Social. Salienta-se, outrossim, quanto à 
aposentadoria no serviço público, que o artigo 186, § 2º, da Lei nº 8.112, de 1990,  bem 
como o artigo 40, § 1º, da Carta Magna, exigem lei complementar para a disciplina das 
aposentadorias em atividades consideradas insalubres. 
Transcreve a apelante, ainda, um acórdão do Tribunal de Contas da União, onde se 
defende o entendimento de que as aposentadorias com tempo reduzido, previstas na 
legislação previdenciária, "têm como destinatários os que se aposentam pela Previdência 
Social, não alcançando os aposentados pelo Tesouro". 
Salienta-se, alfim, a impossibilidade de contagem cumulativa de tempo de serviço 
prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função pública (refere-se a 
autarquia, neste tocante, ao período de 23.08.78 a 28.09.87, no qual o apelado trabalhou, 
concomitantemente, na EMATER e na UFAL). 
Contra-razões de fls. 92/97 pela manutenção do decisum. 
Sentença sujeita ao reexame necessário. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Pretende-se no presente mandamus a 
conversão do tempo de serviço celetista, prestado em condições insalubres, conforme 
previsto no artigo 64, e respectiva tabela, do Decreto nº 611, de 1992. 
Destaca o impetrante que, a ser contado o período linearmente, ter-se-iam apenas 07 
(sete) anos, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de serviço, ao passo que, procedendo-se 
à conversão prevista no citado artigo, totalizar-se-ia o tempo necessário à obtenção da 
aposentadoria pretendida. 
O tempo de serviço cuja conversão se pretende refere-se ao período compreendido entre 
01.03.70 (data em que o impetrante ingressou, na condição de empregado celetista, na 
EMATER), e 23.08.78 (data em que entrou em exercício na Universidade Federal de 
Alagoas). 
Não pleiteia o impetrante/apelado a conversão do tempo de serviço compreendido entre 
23.08.78 e 28.09.87, como supõe, erroneamente, a autarquia apelante. 
Neste último período mencionado, faço constar, esteve o apelado trabalhando, 
concomitantemente, na EMATER e na UFAL. Sustenta a Universidade, por isto, que, 
sendo vedada por lei a acumulação de cargos em entidades da Administração Pública 
(direta e indireta), com muito maior razão se há de concluir pela impossibilidade de 
conversão de um período de serviço ilegalmente prestado. 
Ocorre que, diversamente do que sustenta a apelante, não se referiu o apelado, conforme 
já salientei, ao período de 23.08.78 a 28.09.87. Requereu o mesmo a conversão do tempo 
de serviço prestado entre 01.03.70 e 23.08.78, vale dizer, do tempo de serviço em que 
esteve laborando, unicamente, na EMATER. 
Não prospera, destarte, o argumento recursal pertinente à acumulação de cargos, haja 
vista não se incluir o período onde houve dita acumulação no objeto do presente 
mandamus. 
Assevera a apelante, ainda, que não se poderia conceder a segurança em virtude da 
inexistência de lei complementar a disciplinar a aposentadoria especial no serviço público. 
A exigência de lei complementar, acrescenta, faz-se impor à conta do artigo 40, § 1º, da 
Constituição Federal, e do artigo 186, § 2º, da Lei nº 8.112, de 1990. 
Para o melhor destramar da questão, faço transcrever os citados dispositivos, in verbis: 
"Constituição Federal 
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Art. 40. O servidor será aposentado: 
I e II - omissis; 
III - voluntariamente: 
a) aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos trinta, se mulher, com proventos 
integrais; 
b) omissis; 
c) aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco, se mulher, com proventos 
proporcionais a esse tempo; 
d) omissis. 
§ 1º Lei complementar poderá estabelecer exceções ao disposto no inciso III, "a" e "c", no 
caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas". 
"Lei nº 8.192, de 1990 
Art. 186. O servidor será aposentado: 
I e II - omissis; 
Ill - voluntariamente: 
a) aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos trinta, se mulher, com proventos 
integrais; 
b) omissis; 
c) aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco, se mulher, com proventos 
proporcionais a esse tempo; 
d) omissis. 
§ 1º omissis. 
§ 2º Nos casos de exercício de atividades consideradas insalubres ou perigosas, bem 
como nas hipóteses previstas no art. 71, a aposentadoria de que trata o inciso III, "a" e 
"c", observará o disposto em lei específica. 
Penso, rogando a máxima vênia aos entendimentos divergentes, que os dispositivos 
transcritos não obstam o reconhecimento do direito do impetrante. 
Malgrado se reportem os preceitos à lei complementar, tenho que a exigência de tal 
diploma legal somente se impõe aos serviços prestados sob o vínculo estatutário. 
Pugna-se, no presente feito, diversamente, a conversão de tempo de serviço prestado 
sob a égide da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT -, ou seja, tempo de serviço 
prestado em regime celetista. 
A exigência de lei complementar somente se impõe em relação ao serviço subordinado ao 
Regime Jurídico Único. Não se exige a edição de tal modalidade normativa, disciplinando 
a contagem do tempo de serviço em atividade insalubre, para o tempo de serviço 
prestado sob vínculo empregatício. 
Relativamente ao período em que o apelado estava regido pelas leis trabalhistas, era 
plenamente aplicável a legislação previdenciária concernente a funcionários submetidos 
ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 
Do exposto se infere, portanto, que, durante o período de 01.03.70 a 23.08.78, por se 
encontrar o apelado na condição de empregado da EMATER, encontrava-se submetido à 
Lei nº 3.807, de 1966 (até 1976), e ao Decreto nº 77.077, de 1976 (de 1976 em diante), 
tendo em vista serem tais os diplomas regentes (à época) do sistema previdenciário dos 
celetistas. 
A contagem do tempo de serviço, dessarte, haverá de ser efetuada nos moldes então 
vigorantes, vale dizer, com base na legislação previdenciária então vigente para os 
trabalhadores regidos pela CLT. 
Cumpre salientar, contudo, que se equivoca o impetrante/apelado ao pretender invocar a 
Lei nº 8.213, de 1991, e o Decreto que a regulamenta, haja vista serem tais diplomas 
posteriores à transformação do regime celetista em estatutário. A tabela constante do 
artigo 64 do Decreto nº 611, de 1992, não há de ser aplicada à espécie, posto ser ulterior 
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à prestação do serviço que se pretende converter. 
Aplicáveis à hipótese, penso, são a Lei nº 3.807, de 1966 (até 1976), e o Decreto nº 
77.077, de 1976 (de 1976 em diante), em vigor à época na qual o apelado ostentava a 
condição de celetista. 
Invoca a apelante, enfim, o artigo 12 da Lei nº 8.213, de 1991, e o artigo 7º do Decreto nº 
611, de 1992, que determinam a exclusão dos servidores públicos federais do Regime 
Geral da Previdência Social. 
Entendo, data maxima venia, serem inaplicáveis tais dispositivos à espécie. Não se 
pretende, in casu, a inclusão do apelado no Regime Geral da Previdência Social (irá o 
mesmo pleitear sua aposentadoria junto à UFAL, e não junto ao INSS), mas, tão-somente, 
a contagem do tempo de serviço prestado sob o aludido regime. 
Trago à colação, enfim, julgado deste Tribunal (proferido na AMS nº 36.878-CE, Relator 
Juiz Ridalvo Costa), onde se ostenta o mesmo entendimento aqui defendido. Confira-se o 
teor da ementa, in verbis: 
"Administrativo. Aposentadoria. Anuênio. Ex-celetista. Regime Jurídico Único. Tempo de 
serviço. lnsalubridade. Contagem do prazo. Direito adquirido. 
Proibição da contagem do tempo de serviço público celetista - Lei nº 8.162/91, art. 7º, 
inciso I. 
Servidor que se encontrava sob a égide do regime celetista quando passou a viger a Lei 
nº 8.112/90 tem o direito adquirido à averbação do tempo de serviço prestado em 
condições de insalubridade, na forma da legislação anterior. 
Ofensa ao direito adquirido. O art. 100 da Lei nº 8.112/90 havia assegurado o cômputo de 
todo o tempo de serviço público (estatutário ou celetista) prestado pelo servidor. 
Apelação e remessa improvidas. 
Manutenção da sentença". (Julg. 09.06.94, in DJ 15.07.94, p. 37987 - destaquei). 
Do exposto, verifica-se a improcedência dos argumentos recursais, sendo de se reformar 
a sentença apenas no que se refere à impossibilidade de aplicação do artigo 64, e 
respectiva tabela, do Decreto nº 611, de 1992, haja vista ser posterior aos fatos versados. 
Aplicáveis, em meu pensar, são os critérios vigentes à época da Lei nº 3.807, de 1966 
(até 1976), e do Decreto nº 77.077, de 1976 (de 1976 em diante), posto serem os 
diplomas legais vigorantes ao tempo dos serviços prestados. 
Forte nessas razões, nego provimento à apelação e dou parcial provimento à remessa 
oficial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 61.471-PE 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelante: SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE-SUDENE 
Apelados: VICENTE DE CASTRO SARAIVA CÂMARA E OUTROS 
Advogados: DRS. LEONARDO BARBOSA DO REGO E OUTROS (APTE.) E TOMAZ DE 
AQUINO CRISÓSTOMO DA SILVA E OUTROS (APDOS.) 
 

EMENTA 
Constitucional e Administrativo. Servidor público federal. Manutenção dos "quintos" já 
incorporados. Medida Provisória nº 993, de 1995 (e posteriores reedições). 
Impossibilidade de retroagir para modificar os critérios de reajuste que deverão receber 
tratamento igual ao conferido aos atuais ocupantes de cargo diretivo. Afronta aos 
princípios constitucionais do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos. 
Remessa improvida. 
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1. O servidor público federal que já incorporou os "quintos", naquilo que determina o artigo 
62, §§ 2º a 5º, da Lei nº 8.112, de 1990, tem direito adquirido não só à própria 
manutenção da incorporação da vantagem, mas também a garantia de tratamento 
remuneratório igual ao conferido aos atuais ocupantes do cargo em comissão. 
2. A Medida Provisória nº 993, de 1995 (e posteriores reedições), não pode retroagir para 
alcançar vantagens definitivamente incorporadas aos patrimônios de seus respectivos 
titulares, causando-lhes prejuízos, por afrontar os princípios constitucionais do direito 
adquirido e da irredutibilidade de vencimentos. 
3. Apelação e remessa oficial improvidas. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima 
identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 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, 26 de março de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Ação mandamental impetrada, com pedido 
liminar, contra ato imputado ao Sr. Superintendente da SUDENE - Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste, consubstanciado na aplicação da sistemática de 
atualização dos proventos dos impetrantes, adotada pelo artigo 3º da Medida Provisória 
nº 993, de 1995. 
Sustentam os impetrantes que, na qualidade de servidores públicos federais, são 
beneficiários de gratificação pelo exercício de função diretiva "quintos", já incorporada às 
suas remunerações, na proporção de um quinto por ano de exercício. Ocorre, segundo 
dizem, que sofreram violação em seus direitos líquidos e certos quando a autoridade 
coatora, adotando o comando da Medida Provisória nº 993, de 1995, e suas posteriores 
reedições, transformou os "quintos" já incorporados em vantagem pessoal, subordinada 
às variações de reajuste dos servidores públicos federais. 
Argumentam que tal transformação ofende a garantia constitucional do direito adquirido, 
prevista no art. 5º, XXXVI, da Carta Magna, que lhes assegura o direito à manutenção das 
suas parcelas incorporadas na mesma proporção e na mesma data, sempre que se 
modificar a remuneração dos servidores em atividade, nos cargos comissionados 
correspondentes. 
Liminar concedida. 
O Ministério Público, porque instado a tanto, opinou pela concessão da segurança. Ao 
parecer do Parquet Federal, subseguiu-se a sentença concessiva da ordem, 
determinando que o reajuste dos "quintos" incorporados se proceda pelo mesmo índice e 
na mesma época em que sofrerem reajustes as funções correspondentes dos servidores 
em atividade, incluindo-se os valores previstos na Lei nº 9.030, de 1995. 
Desafiou a SUDENE recurso de apelação ao que aduz, basicamente, que os valores 
percebidos pelos apelados, a título de incorporação, são exatamente os devidos por lei à 
época em que os servidores exerciam os cargos ou funções. Já os valores especificados 
pela tabela da Lei nº 9.030, de 1995, representam o fato de que o Poder Público resolveu 
redefinir dita retribuição (contraprestação) pelo serviço especial (função ou cargo em 
comissão) daquela nova norma em diante, para situações futuras. 
As contra-razões dos impetrantes são pela manutenção do decisum vergastado. 
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É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): A respeitável sentença preferida no 
juízo planicial não merece retoques. Ela se impõe pelos seus próprios fundamentos e pelo 
a seguir expostos. 
O punctum saliens que questão ora submetida a exame colima em analisar a 
constitucionalidade das modificações produzidas pela Medida Provisória nº 993, de 1995 
(e suas reedições posteriores), na gratificação dos "quintos" já incorporada aos 
vencimentos dos impetrantes, com arrimo na legislação anterior. 
Observa-se que a referida medida provisória e suas várias reedições estabeleceram, além 
da extinção das vantagens de que tratam os §§ 2º a 5º do artigo 62 da Lei 8.112, de 1990, 
e os artigos 3º a 11 da Lei 8.911, de 1994, a transformação daquelas já concedidas até 
19.01.95 em vantagem pessoal, nominalmente identificadas em suas parcelas, sujeita, 
exclusivamente, a atualização pelos índices gerais de reajuste e antecipações dos 
servidores públicos federais. 
É importante destacar, outrossim, que apesar de inexistir garantia de que o modo de 
remunerar o servidor público será inalterável - por se tratar de matéria de ordem pública -, 
quando há dispositivo constitucional que vede expressamente determinada alteração, 
surge a impossibilidade legal de modificação pelo Estado. 
Destaque-se que, com relação aos aposentados e pensionistas, existe disposição 
constitucional estabelecendo, in verbis: 
"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". 
A interpretação desse dispositivo adrede reproduzido é no sentido de reconhecer aos 
servidores inativos, percipientes de quintos incorporados, a aplicação do mesmo 
percentual de aumento concedido aos servidores da ativa ocupantes de cargos 
comissionados correspondentes. 
O egrégio Superior Tribunal de Justiça, observe-se, recentemente decidiu nesse mesmo 
sentido. Confira-se: 
"EMENTA: Constitucional e Administrativo. Servidor. Proventos. Isonomia entre ativos e 
inativos. 
I - O Constituinte de 1988, ao estabelecer, no parágrafo quarto do artigo quarenta da 
Constituição Federal, a revisão dos proventos, na mesma data e na mesma medida, toda 
vez que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, abrangendo vantagens 
e benefícios posteriormente concedidos, significa que, mesmo quando a lei esquece os 
inativos como querendo afastá-los do direito ao novo modo de remunerar servidor ativo, 
ela nada é, pois contraria, inquestionavelmente, o preceito constitucional. 
II - De tal modo, ainda que a lei tenha extinguido uma vantagem, instituído nova ou 
introduzido outra fórmula de calculá-la no que respeita ao servidor em atividade, o 
aposentado tem o indeclinável direito de absorvê-la. Portanto, se os impetrantes foram 
aposentados com vencimentos e vantagens que eram próprias daqueles que exerciam 
cargos de DAS, tudo o que se modificou para mais quanto aos ocupantes de cargos de 
DAS, em atividade, deve integrar o patrimônio remuneratório dos inativos. Pelo texto atual 
basta que qualquer sorte de mudança no estado do servidor na ativa, decorrente ou não 
de alteração do poder aquisitivo da moeda. Tal acréscimo deverá necessariamente incidir 
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também nos proventos dos inativos". (STJ, Corte Especial, MS nº 4.092-DF (95.00.28796-
0), Rel. Ministro Jesus Costa Lima, julg. em 10.08.95). 
Ressai do aresto acima reproduzido que a inconstitucionalidade da MP nº 993, de 1995, 
se dá por afronta ao disposto no artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, por desvincular o 
reajuste dos proventos dos inativos das funções diretivas correspondentes, causando 
grave repercussão no patrimônio individual dos impetrantes. 
Este Sodalício, por igual, já decidiu adotando o mesmo entendimento anteriormente 
esposado: 
"Constitucional e Administrativo. Mandado de Segurança. Servidor público federal. 
Incorporação de quintos. Medida Provisória 831/95 e reedições posteriores. 
Inconstitucionalidade. Apelo e remessa oficial improvidos". 
(TRF 5ª Região, AMS nº 53.728/PB, Rel. Juiz Manoel Erhardt - Substituto, julg. em 
21.05.96). 
Em conclusão, tem-se pela ilegalidade da Medida Provisória nº 993, de 1995 (e suas 
reedições posteriores), com relação ao direito adquirido dos aposentados e pensionistas, 
porquanto há dispositivo constitucional vedativo de aplicação de leis retroativas, ainda que 
de ordem pública, que venham afrontar a garantia constitucional de revisão de seus 
proventos na mesma proporção e na mesma data sempre que se modificar a 
remuneração dos servidores da ativa. 
Nesse contexto, deve haver o mesmo reconhecimento de direito adquirido aos servidores 
em atividade, posto que não pode haver discriminação injusta não autorizada pela 
Constituição Federal, eis que tanto os inativos quanto os ativos incorporaram legítima e 
legalmente os quintos, devendo receber tratamento igual ao dispensado aos atuais 
ocupantes de cargo comissionado; caso contrário, haverá violação aos princípios 
constitucionais da igualdade e do direito adquirido. 
Ademais, a transformação dos "quintos" já concedidos em vantagem pessoal, importa em 
diminuição do poder aquisitivo do servidor, eis que os mesmos (quintos) deixam de 
acompanhar os reajustes concedidos aos atuais ocupantes de cargo diretivo, ferindo o 
princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no artigo 37, XV, da Constituição 
Federal. 
Assim, uma vez incorporados os "quintos" ao patrimônio dos impetrantes, não poderia a 
malsinada medida provisória retroagir para alcançá-los, eis que, no nosso ordenamento 
positivo, a lei só pode "retroagir" para beneficiar, e não para prejudicar. 
No caso sub examine, com a aplicação da mencionada medida provisória transformando 
os "quintos" em vantagem pessoal e desvinculando-os dos reajustes para os cargos de 
direção cujos paradigmas seriam os seus atuais ocupantes, houve, indiscutivelmente, 
prejuízo patrimonial dos impetrantes, haja vista ter sido concedido aumento pela Lei nº 
9.030, de 1995, que não incidiu na referida vantagem já incorporada. 
Forte nessas razões, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 61.512-AL 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS-UFAL 
Apelada: MARISA DE MURILO SILVA BERNARDES 
Advogados: DRS. PAULO CÉSAR DA SILVA E OUTROS (APTE.) E  EVILÁSIO FEITOSA DA 
SILVA E OUTROS (APDA.) 
 

EMENTA 
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Constitucional. Administrativo. Servidor público. Transferência do cônjuge. Lotação 
provisória. Garantia constitucional. Arts. 205 e 226 da Carta Magna. 
- Os servidores públicos civis da União possuem direito estatutário à obtenção de licença 
para acompanhar cônjuge  ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do 
território nacional, nos termos do art. 84 do RJU, que encontra respaldo no art. 226 da 
Constituição Federal, que assegura à família proteção especial do Estado. 
- Outrossim, a pretensão deduzida nos autos jamais poderia ser alcançada pela Medida 
Provisória nº 1.573-8, pois, caso contrário constituiria violação a direito adquirido, vez que 
suas  regras passaram a viger a partir de 04 de junho de 1997, e a pretensão 
administrativa (13/03/97), além da liminar concedida (03/06/97) serem anteriores a ela.  
- 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 oficial, nos termos do voto do Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife,  16  de abril  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 que concedeu a segurança impetrada por Marisa de Murilo Silva Bernardes 
contra ato do Magnífico Reitor da Universidade Federal de Alagoas, objetivando 
assegurar o direito à lotação provisória noutra unidade de ensino superior, em virtude da 
transferência do seu cônjuge, consoante lhe faculta o Estatuto dos Servidores Públicos 
Civis. 
Entendeu o Magistrado a quo que o art. 84 da Lei nº 8.112/90 tem o escopo de dar 
efetividade, no âmbito do serviço público, ao princípio constitucional protetivo da família. 
Por essa razão, não poderia a Medida Provisória nº 1573-8/97 restringir o alcance desse 
instituto, limitando a licença ao acompanhamento do cônjuge que também seja servidor 
público, pois, ao assim fazê-lo, procedeu à desarrazoada e injustificada discriminação, 
vez que os motivos que ensejam a concessão da referida licença são os mesmos em 
relação àqueles que desenvolvem atividades privadas, isto é, os princípios e preceitos 
constitucionais de proteção à família.  
A UFAL apela sustentando que o privilégio de afastamento para o acompanhamento de 
cônjuge continua inatacável, por conta da proteção maior que o Estado presta à 
instituição da família. Por outro lado, a lotação provisória, ou seja, o afastamento com 
auferimento de rendimentos em outro órgão do mesmo Poder somente é permitido se o 
cônjuge afastado for servidor, no sentido estrito da palavra, aquele legalmente investido 
em cargo público, no dizer do art. 2º do RJU, o que não acontece no caso vertente. 
Em suas contra-razões a recorrida afirma que a sua pretensão não poderia ser alcançada 
pela MP nº 1.573-8 (ato normativo novo), sob pena de ser retroativa, maculando-se o 
direito adquirido sob o império da lei anterior (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal), 
mormente quando a citada MP passou a viger  a partir de 04 de junho de 1997, portanto, 
posterior tanto ao exercício da pretensão administrativa (13/03/97), quanto ao da 
concessão da liminar (03/06/97). 
Relatei. 

VOTO 
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O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Versam os autos sobre a 
possibilidade de lotação provisória de servidor em outra localidade, em virtude da 
transferência do cônjuge. 
Refere-se, pois, à matéria regulamentada pelo Regime Jurídico Único dos Servidores 
Públicos Civis, que dispõe: 
"Art. 84 - Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou 
companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou 
para o exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo.  
§1º - A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração. 
§ 2º - Na hipótese do deslocamento de que trata esta artigo, o servidor poderá ser lotado, 
provisoriamente, em repartição da Administração Federal direta, autárquica ou 
fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo". 
Depreende-se, então, que o citado texto não contém qualquer restrição à concessão da 
licença pleiteada. Logo, constata-se ser ilegal a recusa por parte da administração, vez 
que é decorrente de condição imposta pelo Departamento de Letras, sujeitando o 
deferimento à contratação de um novo professor, e ainda, com as mesmas qualificações 
da apelada.   
Ora, o direito subjetivo da servidora está configurado no atendimento aos requisitos 
estabelecidos na Lei nº 8.112/90, respaldado no art. 226 da Constituição Federal, que 
assegura à família proteção especial do Estado. Inquestionável, portanto, a pretensão 
aqui deduzida. 
Outrossim, como bem observa a recorrida em suas contra-razões, seu pedido jamais 
poderia ser alcançado pela Medida Provisória nº 1.573-8, sob pena de constituir violação 
a direito adquirido, tendo em vista que suas regras passaram a viger a partir de 04 de 
junho de 1997, e a pretensão administrativa (13/03/97), além da liminar concedida 
(03/06/97) serem anteriores a ela.  
Mantenho, portanto, a sentença em todos os fundamentos.  
Face ao exposto, nego provimento à apelação e à remessa. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 62.658-AL 
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS-UFAL 
Apelados: GILBERTO VILLAR TORRES E OUTROS 
Advogados: DRS. IALDO BEZERRA PEREIRA E OUTROS (APTE.) E FLÁVIA PADILHA 
BARBOSA E OUTRO (APDOS.) 
 

EMENTA 
Administrativo. Vantagem vencimental. Servidor público. Extensão por ato administrativo. 
Posterior supressão. Devido processo legal. Incabimento. 
1. Hipótese em que servidores de autarquia federal de ensino obtiveram, por ato 
administrativo extensivo, percentual relativo à URP de fevereiro de 1989, então para fins 
de equiparação aos que o haviam conseguido pela via judicial. 
2. Mandado de segurança preventivo impetrado no primeiro grau para ver respeitado o 
princípio do devido processo legal em futura supressão da vantagem: descabimento da 
concessão da segurança, visto que à Administração é lícito corrigir de ofício seus atos, e, 
na espécie, cuida-se de percentual afastado pela jurisprudência dos Tribunais pátrios. 
3. Apelação e remessa providas. Segurança cassada. 
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ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à apelação e à remessa, nos termos do relatório, voto e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 23 de abril de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 

RELATÓRIO 
O Sr. Juiz CASTRO MEIRA: A r. sentença concedeu a segurança preventiva requestada, 
reconhecendo inadmissível a iminente supressão, sem a observância do princípio do 
devido  processo legal, de vantagem vencimental de servidores públicos recebida por 
força de extensão decorrente de decisão administrativa que os beneficiara após êxito 
judicial de outros servidores. 
Considerou o ilustre Magistrado singular imperiosa a instauração, para tal fim, do 
competente procedimento administrativo, sem o qual carece de legitimidade o ato da 
Administração, uma vez que incompatível com a disciplina constitucional aplicável - art. 
5º, LV, da vigente Carta Magna. 
Apela a UFAL - Universidade Federal de Alagoas. Esclarece que a percepção do 
percentual de 26,05% (URP de fevereiro de 1989) pelos recorridos remonta a dezembro 
de 1993, quando o seu Magnífico Reitor o estendeu à totalidade dos servidores da 
autarquia de ensino. Relata que ainda não adotou qualquer providência supressiva da 
vantagem, limitando-se a levantar os nomes de quantos a recebem administrativamente. 
Enfatiza, contudo, a uniformidade do entendimento das Cortes do País acerca da 
inexistência de direito no particular - daí o julgamento de inconstitucionalidade pelo col. 
Supremo Tribunal Federal. 
O recurso busca esteio em sentença prolatada pelo MM. Juiz da 2ª Vara-SJ/AL. Assevera 
inexistir ofensa à garantia de irredutibilidade dos vencimentos, nesse aspecto coligindo 
ensinamento de Hely Lopes Meirelles.  
As contra-razões salientam o acerto do julgado monocrático, dada a efetiva 
indispensabilidade do atendimento ao devido processo legal como forma de tornar regular 
a atuação da Administração em seara de redução de vencimentos de servidores. 
Defendem a legalidade da concessão do reajuste debatido, e repelem a agressão à 
irredutibilidade dos salários. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Foi invocada preliminar quanto à 
ilegitimidade passiva ad causam, tendo em vista que o ato praticado decorreu de 
determinação de autoridade do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. 
Também se alega  estar ausente o direito líquido e certo. Considero superada a 
preliminar, tendo em vista que foi encampado o ato praticado pela autoridade tida como 
responsável pelo ato impugnado. Além disso, estou convencido de que a sentença 
merece ser reformada. 
Senão, vejamos. 
A segurança foi concedida a título de prestigiar-se o devido processo legal, nos termos do 
art. 5º, itens LIV e LV, da Constituição Federal. 
Enfatizou, a propósito, o ilustre sentenciante: 
"1. Apesar de o reajuste aludido ter sido implantado através do procedimento 
administrativo, cuja legalidade está sendo agora questionada e revisada pela 
administração universitária, conforme lhe assegura a Súmula nº 473 do STF, entendo que 
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não se pode desconsiderar o princípio do devido processo legal, garantido 
constitucionalmente. Os vencimentos dos servidores públicos constituem bem que, 
mormente em razão de seu caráter alimentar, somente podem ser atingidos ou reduzidos 
através de procedimento administrativo, em que assegurada a participação do servidor, e 
nunca unilateralmente pela administração". (Fls. 63). 
Portanto, no entender de S. Exa., seria necessária a instauração de um processo, a fim 
de que os servidores fossem chamados a oferecer defesa para, só então, ser suspenso o 
pagamento de um percentual que a Suprema Corte tem reiteradamente considerado 
indevido, a exemplo do seguinte precedente:  
"Servidor. Reajuste de vencimentos. URP. Fevereiro de 1989. Decreto-lei nº 2.335/87. Lei 
nº 7.730/89. Inexistência de direito adquirido. 
- O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar na ADIN 694 a questão  do 
reajuste mensal instituído pelo Decreto-lei nº  2.335/87, afastou a existência de direito 
adquirido ao percentual de 26,05% relativo à reposição da URP sobre os vencimentos do 
mês de fevereiro de 1989, em face de ter ocorrido revogação por norma superveniente - 
Lei nº 7.730/89 - que apanhou em curso as parcelas a ele correspondentes, antes de 
consumar-se o período aquisitivo. 
- Recurso extraordinário conhecido e provido". (RE 208546/RJ, STF, Rel. Min. Ilmar 
Galvão, 1ª T.). 
Com o devido respeito aos que pensam em sentido contrário, a interpretação literal e a 
compreensão formalista do devido processo legal culminarão por tornar impossível o 
próprio funcionamento da Administração Pública. A instauração de um procedimento, no 
caso em exame, não tem qualquer sentido. Trata-se de corrigir um equívoco. A extensão 
do benefício, que se revelou indevido, aos demais servidores, não tem amparo legal, nem 
se justifica sob qualquer fundamento. Como é cediço, a Administração pode corrigir de 
ofício seus próprios erros. É o que preconiza a Súmula nº 473 do col. Supremo Tribunal 
Federal: 
"A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam 
ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência 
ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 
apreciação judicial". 
Não se invoque o direito adquirido, nem o princípio da isonomia. Não há direito adquirido 
de ato nulo. A isonomia não pode ser trazida à baila para justificar benefícios que o 
supremo intérprete da Constituição já proclamou indevidos. 
Nesse sentido, bem assinalou o em. Juiz Federal Dr. Paulo Roberto de Oliveira Lima, que, 
durante algum tempo,  substituiu-me nesta Turma: 
"Se alguns servidores  venceram as demandas que propuseram, ante o vacilo 
jurisprudencial  que medrou durante certo tempo, isso  não confere direito subjetivo aos  
demais. O princípio isonômico, nesta hipótese,  deve funcionar  para justificar a revisão 
remuneratória dos que venceram indevidamente suas demandas, e não ao oposto como 
reclamado pelo postulante". (Fls. 78). 
Não vislumbrando qualquer ilegalidade no ato praticado, dou provimento à apelação e à 
remessa oficial para reformar a sentença e denegar a segurança, condenando os 
impetrantes nas custas processuais. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 826-PB    
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Impetrante: DR. AMAURY GUIMARÃES MONTEIRO 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA-PB 
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Paciente: MANOEL VERONALDO FERREIRA DE LIMA 
 

EMENTA 
Processual Penal. Habeas corpus. Moeda falsa. Prisão preventiva. Liberdade provisória. 
1. Paciente surpreendido de posse de cédulas falsas de real em pequena monta, após 
haver com outras igualmente apócrifas adquirido mercadorias de baixo valor a 
comerciantes. 
2. Ainda que preso em flagrante por crime inafiançável, pode o réu ser beneficiado pelo 
instituto da liberdade provisória, se não estiverem presentes os pressupostos que 
norteiam a prisão preventiva. Em princípio, todo cidadão tem assegurado o direito a 
responder ao processo em liberdade. Não demonstração de periculosidade do réu. 
3. Ordem de habeas corpus concedida, mediante termo de comparecimento a todos os 
atos do processo, sob pena de revogação. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, conceder 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, 5 de março de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Trata-se de ordem de habeas corpus impetrada pelo 
advogado Amaury Guimarães Monteiro em favor de Manoel Veronaldo Ferreira de Lima, 
que estaria a sofrer coação ilegal emanada do MM. Juiz Federal Substituto da 4ª Vara da 
Seção Judiciária do Estado da Paraíba, sediada em Campina Grande. 
Relata que o paciente, comerciante estabelecido na cidade de Solânea-PB, foi preso 
depois de adquirir com três cédulas falsas de R$ 10,00 (dez reais) mercadorias a 
conhecidos em Campina Grande, no vizinho Estado da Paraíba. Alega que desconhecia o 
paciente a falsidade das notas, não evidente a olhos leigos, daí porque referidas pelo 
próprio Delegado de Polícia Federal como "aparentemente" apócrifas. 
Refuta a asserção  do MM. Juiz da 4ª Vara-SJ/PB, ao fundamentar a negativa de 
liberdade provisória, de que solto o paciente representaria "ameaça ao Sistema 
Financeiro Nacional", além de ostentar "alta periculosidade". Qualifica como de somenos 
importância o episódio, frente a tais cogitações, uma vez que a aquisição efetuada limitou-
se a "1 kg de charque, duas garrafas de aguardente e dois litros de refrigerante", isso "a 
pessoas conhecidas" (fls. 5). 
Irresigna-se com a fundamentação do decisório monocrático. O primeiro argumento, de 
merecer pena mínima de três anos o delito em tela, rebate-o afirmando cuidar-se aí de 
exame da possibilidade de concessão de fiança, hipótese diversa da presente. Sobre o 
segundo, de achar-se o caso fora do alcance da norma concessiva de liberdade 
provisória, o art. 321 do Código de Processo Penal acena com a autorização de tal 
benefício pelo art. 310 do mesmo diploma. Por fim, as respostas do paciente 
confirmatórias de tramitarem feitos outros em que figura no pólo passivo tendo por motivo 
descaminho e receptação de veículo roubado são tidas como insuficientes a embasar o 
reconhecimento de sua periculosidade, dado ainda não haverem  atingido o trânsito em 
julgado. 
Informa encontrar-se o inquérito em fase de dilação do prazo para conclusão de 
diligências. Junta os documentos de fls. 7/12. 
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Pedida a concessão liminar da ordem, deneguei-a, tendo em vista a exígua instrução da 
exordial. 
Nas informações, o MM. Juiz monocrático sustenta a pertinência da prisão preventiva do 
paciente, como forma de garantir a aplicação da lei penal. 
Vieram aos autos cópia da denúncia contra ele oferecida, do interrogatório, do auto de 
prisão em flagrante e do laudo de exame documentoscópico. 
O Ministério Público Federal, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador Regional da 
República Dr. Hélio José Tavares, opina pela denegação da ordem. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): O paciente foi preso em flagrante pela 
prática do crime previsto no art. 289, § 1º, do Código Penal. O impetrante, na qualidade 
de seu defensor, requereu a concessão do benefício da liberdade provisória, que está 
assim delineado no art. 310 e parágrafo único do Código de Processo Penal: 
"Art. 310. Quando o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o 
fato,  nas condições do art. 19, nºs I, II e III do Código Penal, poderá, depois de ouvir o 
Ministério Público, conceder ao réu liberdade provisória, mediante termo de 
comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação. 
Parágrafo único. Igual procedimento será adotado quando o juiz verificar, pelo auto de 
prisão em flagrante, a inocorrência de qualquer das hipóteses que autorizam a prisão 
preventiva (arts. 311 e 312)". 
Esse pedido, todavia, foi denegado pela ilustre autoridade impetrada, através do seguinte 
despacho: 
"Vistos, etc. 
Recebo a denúncia, eis que preenchidos os requisitos elencados no art. 41 do Código de 
Processo Penal. 
Quanto ao requerimento formulado pelo MPF de "baixa dos presentes autos à DPF para 
que a autoridade policial que preside  o inquérito complemente suas diligências...", defiro-
o de outro modo, determinando a extração de cópia da denúncia, bem como deste 
despacho, e seu envio por ofício ao Delegado de Polícia Federal que preside o Inquérito 
Policial nº 139/97, com a solicitação de que sejam agilizadas e concluídas as 
investigações policiais. 
Passo a deliberar, incontinente, sobre o pedido de decretação de custódia preventiva 
formulado pelo Ministério Público Federal, bem como sobre o de concessão de liberdade 
provisória requerida pelo acusado (Processo nº 1852 - Classe IX, em apenso). 
Conforme se observa dos autos da Comunicação  de Prisão em Flagrante em que se 
fundamentou a denúncia, encontra-se devidamente comprovada a materialidade do delito 
tipificado no art. 289, § 1º, do Código Penal, imputado ao acusado Manoel Veronaldo 
Ferreira de Lima. Tal materialidade resulta da análise do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 
03/06), bem como do Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 07). 
Consoante alegado na denúncia, restou comprovado que o acusado delinqüía,  no 
procedimento de distribuição de cédulas falsas de real entre os vários comerciantes da 
região em que reside e possui sua atividade profissional, mediante a aquisição de bebidas 
alcoólicas, refrigerantes e outras mercadorias de pequeno valor. Desta circunstância, 
extrai este juízo a certeza de que o acusado tinha plena ciência da falsidade das notas de 
real que introduzia em circulação. 
Desta forma, não vejo como acolher o requerimento de concessão de liberdade provisória 
formulado pelo inculpado. A uma, porque o delito imputado ao acusado (art. 289, § 1º, do 
Código Penal) ostenta pena mínima cominada de 03 (três) anos de reclusão. A duas, 
porque o art. 321 do Código de Processo Penal somente prevê a concessão de  liberdade 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

provisória nas hipóteses previstas em seus incisos I e II, não  se enquadrando o crime 
atribuído ao acusado em nenhuma daquelas vertentes. Por último, o próprio acusado 
admitiu, na esfera policial, que já responde a ações penais por delitos de descaminho e 
de receptação de veículo roubado, sendo evidente o seu grau de periculosidade, a 
justificar a sua segregação do convívio social. 
Solto, o acusado representaria uma ameaça à ordem e à segurança públicas, colocando 
em risco a integridade do Sistema Financeiro Nacional, pois já demonstrou ser expert na 
introdução de papel moeda falso no meio circulante. 
Solto, o acusado fugiria à ação da Justiça e dificultaria a aplicação da lei penal. 
Isto posto, fundamentado nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, defiro o 
requerimento do MPF e decreto a custódia preventiva do denunciado Manoel Veronaldo 
Ferreira de Lima, recomendando-o na cadeia onde se encontra. 
Designe-se data para a  audiência de interrogatório do acusado, determinando a 
expedição de ofício ao Sr. Diretor do Presídio onde o mesmo se encontra recolhido para 
que seja conduzido à sede deste Juízo para participar do aludido ato processual. 
Dê-se ciência ao acusado e ao MPF. 
Traslade-se cópia desta decisão para os autos do pedido de concessão de liberdade 
provisória nº 1852 - Classe IX". (Fls. 09/10). 
Procede o argumento do impetrante quanto ao óbice que seria representado pelo 
quantitativo mínimo da pena cominada. Para a concessão da liberdade provisória basta 
que o caso concreto não se enquadre em uma das hipóteses previstas na lei processual 
como autorizadoras da prisão preventiva. Portanto, ainda que preso em flagrante por 
crime inafiançável, como é o caso presente, pode o réu ser beneficiado pelo instituto da 
liberdade provisória, se não estiverem presentes os pressupostos que norteiam a prisão 
cautelar. Em princípio, todo cidadão tem assegurado o direito a responder ao processo 
em liberdade. A restrição é a excepcionalidade e não a regra. 
Assim entendendo, passo ao exame dos demais fundamentos do despacho constritivo.  
Alega-se que o paciente também estaria respondendo a processos penais pelos crimes 
de descaminho e receptação, este último em referência a veículo roubado. Todavia, não 
consta a existência de condenação em qualquer dos processos, sendo de prevalecer o 
princípio da presunção de inocência do réu. 
Diz-se ainda que o acusado representaria "uma ameaça à ordem e à segurança pública, 
colocando em risco a integridade do Sistema Financeiro Nacional, pois já demonstrou ser 
expert na introdução de papel moeda falso no meio circulante". 
A afirmação mostra-se exagerada. O total das moedas falsas apreendidas é de apenas 
R$ 160,00 (cento e sessenta reais). Acrescente-se que para a falsificação foi utilizada 
"máquina copiadora a cores por processo a jato de tinta", ou seja, simples copiadora que 
existe às dezenas neste Tribunal. Não devo entrar no exame do mérito, mas a própria 
idoneidade do meio parece um tanto duvidosa. 
Cabe, ainda, considerar que o réu é residente no Município de Solânea -PB, já foi 
interrogado, nada existindo nos autos que demonstre sua periculosidade para a ordem 
pública, não obstante esteja de acordo com o Julgador quanto ao perigo potencial que 
representa para o Sistema Financeiro do país o crime de moeda falsa. 
Assim entendendo, concedo a ordem para que lhe seja deferido o benefício da liberdade 
provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de 
revogação. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 830-PB 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Impetrante: DR. VAMBERTO GOMES DE SOUSA 
Impetrado: JUIZ PRESIDENTE DA 1ª JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE 
CAMPINA GRANDE-PB  
Paciente: MARCOS JOEL NUNES MARQUES 
 

EMENTA 
Processual Penal. Habeas corpus preventivo. Depositário. Ordem de entrega do bem sob 
ameaça de prisão após a desconstituição da penhora. Ilegalidade flagrante. 
É manifestamente ilegal a ordem de entrega do bem dirigida ao então depositário, após a 
desconstituição da penhora. 
O fato novo que fez desaparecer os motivos que levaram o Tribunal, em sede de recurso, 
a desfazer a constrição judicial, não tem o condão de repristinar a penhora anterior. 
Possibilidade de realização de nova penhora. 
Concessão da ordem. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, conceder a ordem, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 23 de abril de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Manoel Joel Nunes Marques, através de seu 
advogado, Dr. Vamberto Gomes de Sousa, impetra, a seu favor, ordem de habeas corpus 
preventivo, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza Presidenta da 1ª JCJ de 
Campina Grande, pelos fatos e fundamentos assim descritos na inicial da impetração — 
fls. 03: 
"O paciente é advogado do Sr. Alexandre Xavier e outros, em reclamação trabalhista em 
trâmite na 1ª JCJ da cidade de Campina Grande. No processo trabalhista foi penhorado 
um veículo BMW, ano 94, cor vermelha. Para depositário fiel do referido bem, foi 
nomeado o paciente por livre escolha da Magistrada — autoridade coatora. Contudo, o 
bem não pertence ao reclamado no processo trabalhista. O verdadeiro dono do veículo, o 
Econômico S/A Arrendamento Mercantil 'Econileasing', ajuizou, no Tribunal Regional do 
Trabalho da 13ª Região, agravo de petição, tendo aquela Corte Laboral, à unanimidade, 
proferido decisão no sentido de que o veículo em tela realmente não pertencia ao 
reclamado, por isso, desconstituiu a penhora realizada e ainda mandando liberar o 
depósito recursal em favor do agravante (doc. incluso). Tal fato foi oficiado à Juíza 
Presidenta da 1ª JCJ de Campina Grande. 
Ora, com a decisão do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, o paciente, 
que era depositário fiel do automóvel, de boa-fé, fez a entrega do mesmo ao Dr. Arsênio 
Walter de A. Ramalho, advogado do atual proprietário do veículo, assumindo o sobredito 
causídico toda e qualquer responsabilidade como se depositário fiel fosse (declaração 
inclusa). 
Ato contínuo, o paciente, na qualidade de advogado dos autores da reclamatória 
trabalhista, informou à douta Juíza do que havia feito e explicando as razões, já que de 
nada adiantaria permanecer, convém que, por julgamento unânime, reconhecera 
pertencer a terceiro estranho à lide. 
Pois bem, ao receber tal petitório, a Juíza Presidenta da 1ª JCJ de Campina Grande-PB, 
com ato abusivo, ilegal e incompreensível, determinou ao paciente que deveria apresentar 
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o automóvel em tela em 24 horas, pena de, não fazendo, ser preso". 
Concedida a liminar pelo MM. Juiz José Maria Lucena, no exercício da Presidência deste 
eg. Tribunal, por ocasião das férias coletivas, foram requisitadas informações à 
autoridade, estas prestadas no sentido de que "ainda que a penhora deixasse de ter 
eficácia, não poderia o depositário fiel, a seu bel-prazer, entregar o bem a outrem, sem 
autorização judicial" (fls. 32). 
A seguir, foram os autos, com vista, à douta PRR, que opinou pela denegação da ordem, 
em parecer assim resumido na ementa (fls. 56): 
"Processual Civil e Processual Penal. Habeas Corpus. Depositário infiel. Denegação do 
writ. 
É infiel o depositário que repassa o bem, entregando-o a terceira pessoa, sem 
autorização judicial. 
Não ilegalidade no ato judicial que determina ao depositário apresentar o bem colocado 
sob sua responsabilidade em virtude de encargo legalmente assumido. 
Pela denegação do writ". 
Converti o julgamento em diligência para que o impetrante comprovasse o trânsito em 
julgado da decisão do TRT que havia desconstituído a penhora. 
Cumprida integralmente a diligência, vão os autos em mesa para julgamento. 
Era o que cabia relatar. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Trata-se de habeas corpus preventivo 
impetrado em favor de advogado ameaçado de prisão sob a imputação de depositário 
infiel. 
A hipótese é a seguinte: na Junta de Conciliação e Julgamento, em Campina Grande, 
procedeu-se à penhora de um automóvel e o paciente, advogado dos reclamantes, 
nomeado depositário. Na época da penhora, o bem era gravado com alienação fiduciária. 
O credor fiduciante ingressou com embargos de terceiro, julgados improcedentes em 
primeiro grau, mas posteriormente acolhidos no Tribunal Regional do Trabalho da 13ª 
Região, que determinou o levantamento da penhora incidente sobre o veículo. 
A Juíza Presidenta da Junta, entretanto, com base em informação de que o automóvel já 
havia sido quitado, considerou revalidada a penhora e determinou que o paciente fizesse 
a entrega do veículo, inclusive ressalvando que o depositário, antes de qualquer 
determinação sua, havia entregue o veículo a terceiro. 
Ocorre o seguinte: ainda que o automóvel tenha sido quitado, ainda que ele integrasse o 
patrimônio do reclamado, não competiria à Juíza, muito menos a este eg. Tribunal, avaliar 
a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, que determinou o levantamento da penhora. 
Ora, se o Tribunal competente, julgando o agravo de petição interposto da decisão que 
rejeitara os embargos de terceiro, determinou o levantamento da penhora, qualquer 
constrição judicial sobre aquele bem desaparecera. Um fato novo, isto é, a quitação do 
preço do veículo, fazendo-o integrar o patrimônio do reclamado, pode até ensejar uma 
nova penhora, o que não ocorreu, mas não tem o condão de repristinar a anterior. 
A ordem da MM. Juíza, sem a concretização de uma nova penhora, após o julgamento do 
TRT, que fez com que a anterior desaparecesse, é flagrantemente ilegal e essa ameaça 
deve ser repelida, como foi, aliás, em liminar concedida pelo Dr. José Maria Lucena, no 
mês de janeiro, em férias coletivas desta Corte.  
Meu voto é, portanto, no sentido de, confirmando a liminar, conceder o habeas corpus, 
sem prejuízo de que, se for verdadeira a afirmação de que tenha sido quitado o débito, 
outra penhora venha a se realizar. 
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HABEAS CORPUS Nº 850-PB  
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Impetrantes: DRS. MANOEL PIO CHAVES E OUTRO 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA-CE 
Paciente: ORESTES RAMOS BRANDÃO (INDICIADO PRESO) 
 

EMENTA 
Direito Processual Penal. Habeas corpus liberatório. Ausência dos pressupostos 
necessários à decretação da preventiva. Despacho não fundamentado. Ordem concedida. 
01. A decretação de prisão preventiva é medida excepcional, devendo sua 
fundamentação estar baseada em fatos concretos, sendo a mera repetição dos 
dispositivos da lei insuficientes para fundamentar o decreto  preventivo. 
02. Presença de crime inafiançável não impede a concessão da liberdade provisória, 
quando presentes os requisitos que a autorizam. 
03. Ordem concedida. 

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, conceder a 
ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado.  
Recife, 10 de março de 1998 (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. Manoel Pio Chaves e outro contra ato do MM. Juiz Federal 
Substituto, em exercício na 4ª Vara da Seção da Paraíba, Dr. Jorge Luis Girão de Barreto, 
com o objetivo de cancelar o mandado de prisão preventiva contra o ora paciente Orestes 
Ramos Brandão, em virtude de representação contra ele apresentada pelo Delegado de 
Polícia Federal de Campina Grande, por suposta prática do crime previsto no § 1º do art. 
289 do Código Penal Brasileiro. 
A embasar o pedido de liminar, sustentam os impetrantes preencher o paciente os 
requisitos necessários à suspensão da prisão preventiva, argumentando que as 
condições apresentadas pelo mesmo, quais sejam, a primariedade, os bons 
antecedentes, residência e emprego fixos, são suficientes para a concessão do requerido. 
Argumentam, outrossim, a carência de fundamentação no decreto de prisão preventiva, 
na forma que determina o CPP. 
A Procuradoria Regional da República, oferecendo o parecer de fls. 48/54, opinou pela 
concessão da ordem de habeas corpus, sob o argumento de que não há fundamentação 
razoável para manter o decreto preventivo. 
Pus em mesa para julgamento. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Cuidam os autos de pedido de habeas 
corpus   liberatório para cancelamento de mandado de prisão preventiva expedido contra 
o ora paciente, em virtude de representação contra ele apresentada, imputando-lhe a 
prática do crime tipificado no artigo 289, § 1º, do CPB. 
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Entendo que se faz necessária, para o decreto de prisão preventiva,  a ocorrência de um 
dos pressupostos que a justifiquem, como a garantia da ordem pública ou econômica, 
conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.  
No caso presente, nada há nos autos que demonstre inequivocamente a necessidade do 
decreto preventivo, tendo o MM. Juiz monocrático considerado relevante apenas o fato de 
o ora paciente não possuir emprego fixo e residência definida, justificativas estas 
esvaziadas pelos documentos que comprovam possuir o réu residência fixa e profissão 
definida, além das  declarações anexadas  que asseguram sua ilibada conduta, sem que 
fosse  acrescentado nenhum outro motivo concreto na fundamentação do MM. Juiz a quo.  
Dentre as regras contidas nos arts. 311 usque 316 do CPPB, há que se destacar, por sua 
extrema importância, a que pertine à fundamentação da decisão que decretar ou denegar 
a prisão preventiva. A norma insculpida no art. 315 concretiza-se num verdadeiro "dever" 
que se impõe ao juiz que aplica ao fato concreto esta excepcional medida. Imprescindível 
é a fundamentação, de modo que objetivamente justifique, sustente o decreto da 
preventiva, não se revestindo de validade a simples repetição genérica dos dispositivos 
legais. 
A aplicação da prisão preventiva,  que por  natureza é cautelar e não prisão pena, 
indevida à hipótese, não teria efeito algum em relação ao andamento do procedimento, 
restringindo-se em uma pura coação ilegal ao réu. 
Tem entendido a melhor jurisprudência que, mesmo em se cuidando a hipótese de crime 
inafiançável, é possível, em casos especialíssimos, a suspensão do decreto preventivo. 
Como bem o fez o ilustre representante  do Parquet : 
"...Com tais argumentos vemos que os  motivos genéricos, confirme-se, invocados pelo 
juízo impetrado e inclusive para justificar  sua manutenção, não podem prevalecer. Até 
porque, demonstrou cabalmente o impetrante nos autos deste processo que a informação 
da autoridade policial ao juízo impetrado de que o paciente não tinha residência fixa e 
profissão definida foi equivocada. Consta dos autos, às fls. 07, 08 e 09, respectivamente, 
recibo de compra e venda de imóvel, conta de serviços telefônicos e de energia elétrica, 
que comprovam possuir o paciente residência própria e fixa, além de cópia de sua 
Carteira Profissional (fls. 10-11), através da qual se constata ser o paciente empregado da 
empresa Olívio Alves Sobrinho, no cargo de vendedor, há mais de um ano, bem  como 
declarações de empresas em que trabalhou no passado, atestando o desconhecimento 
de fatos que desabonassem a conduta do réu (fls. 20 e 21).  
Acrescente-se, ainda, que as certidões de  fls. 12 e 13 expedidas pela Justiça Federal e 
pela Justiça Estadual da Paraíba, respectivamente, atestam a inexistência de qualquer 
ação penal contra o paciente, fato que vem revelar a sua primariedade e corroborar seus 
bons antecedentes. 
É certo que a primariedade e os bons antecedentes não podem, por si, por exemplo, 
impedir a decretação de prisão preventiva, aliás, como vimos defendendo e como vem 
defendendo a jurisprudência majoritária dos nossos Tribunais, mas o benefício que eles 
geram em favor do réu só pode ser afastado por outros elementos de prova que agravem 
a sua  aplicação, de modo a justificar aquela custódia". 
No caso, pelas razões expostas, impõe-se reconhecer inexistir fundamento que autorize a 
manutenção da prisão preventiva.  
Ante estas considerações, acolhendo parecer ministerial, concedo a ordem de habeas 
corpus. 
É  como voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 854-PE       
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
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Impetrante: DRA. MARIA LÚCIA DE SOUZA BRANDÃO 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 9ª VARA-PE 
Paciente: RADJIRDERPERSAD PERSHAD (RÉU PRESO) 
 

EMENTA 
Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico internacional de entorpecentes. Excesso de 
prazo para conclusão da instrução criminal. 
Fato descrito na denúncia como tráfico internacional de entorpecentes. Competência da 
Justiça Federal - art. 109, V, da CF, c/c o art. 27 da Lei nº 6.368/76. 
Atraso no encerramento da instrução plenamente justificado pelas circunstâncias do 
processo, repleto de incidentes processuais, tais como substituição de advogados, 
falsificação de alvará de soltura do paciente, dentre vários outros, detalhadamente 
descritos nas informações. 
Constrangimento ilegal inexistente. Denegação da ordem. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, denegar a ordem, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 23 de abril de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: A advogada Maria Lúcia de Souza Brandão impetra 
habeas corpus liberatório a favor de Radjirderpersad Pershad, preso em flagrante sob a 
acusação de tráfico internacional de entorpecentes, ora recolhido ao Presídio Aníbal 
Bruno, à disposição do Juízo da 9ª Vara Federal da SJPE. 
Sustenta a impetrante, em preliminar, a incompetência absoluta da Justiça Federal, por 
não haver qualquer prova de que a droga iria ser remetida ao exterior. Assim, não restaria  
configurado o crime de tráfico internacional de entorpecentes, devendo a ação penal ser 
processada no âmbito da Justiça Comum Estadual. 
Ainda em preliminar, a impetração defende a nulidade do flagrante, já que a droga não foi 
apreendida na ocasião em que o paciente foi abordado pelos Agentes de Polícia Federal, 
mas em momento posterior, bem como pelo fato de não haver intérprete oficial e 
compromissado por ocasião do depoimento, prestado em língua inglesa, perante a 
autoridade policial, quando a língua nativa do paciente era a holandesa. 
Para finalizar, aduz estar ocorrendo "excesso de prazo" para a conclusão da instrução 
criminal, uma vez que o paciente encontra-se preso há mais de dez meses, "mesmo 
sendo inocente". 
A autoridade apontada como coatora prestou informações, noticiando as diversas 
"peculiaridades" do caso, dentre elas, "o lamentável fato da falsificação das assinaturas 
do Supervisor do Crime — 9ª Vara/PE, Dr. Jurandir J. Silva, da Diretora de Secretaria, 
Dra. Maria Flávia Leite Marques, e, até mesmo, deste Magistrado. O objetivo das 
falsificações era o de conferir liberdade ao acusado Radjirderpersad Pershad, mas isto 
não teve sucesso, provocando o Inquérito nº 98.6270-0, que se encontra em tramitação 
na 2ª Vara/PE" (fls. 95). 
Com vista, opinou o MPF pela denegação da ordem, em judicioso parecer da lavra da 
Dra. Armanda Figueiredo, assim resumido na ementa (fls. 102): 
"Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus liberatório. 
É inidônea a via do habeas corpus quando a solução do feito depender de dilação 
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probatória. 
As alegações de erros e de nulidade do flagrante ficam superadas com oferecimento da 
denúncia. 
Os possíveis erros de enquadramento da peça delatória podem ser objeto de correção ou 
de emenda do libelo. 
Há necessidade de manutenção de custódia do réu, para resguardo da aplicação da lei 
penal, quando as peculiaridades do caso o exigem. 
Pela denegação da ordem requerida". 
Era o que cabia relatar. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Examino, inicialmente, a preliminar de 
incompetência absoluta da Justiça Federal. 
Dispõe o art. 109, inciso V, da CF: 
"Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 
(...) 
V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional quando, iniciada a 
execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou 
reciprocamente". 
O tráfico de entorpecentes está previsto na Convenção Única sobre Entorpecentes de 
1961, ratificada pelo Brasil. 
Sustenta a impetrante, no entanto, não haver prova de que a droga iria ser remetida ao 
exterior. 
Acontece que para a definição da competência federal não é imprescindível que o tráfico 
internacional esteja robustamente comprovado. Se a denúncia qualifica o crime como 
tráfico internacional, é quanto basta para deslocar a competência. Se no curso da 
instrução penal for apurado o contrário, os autos seriam remetidos ao Juízo Estadual, com 
a invalidação dos atos decisórios eventualmente praticados pelo Juízo Federal. 
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, verbis: 
" 'Se a denúncia atribui aos acusados tráficos de entorpecentes de caráter internacional e 
tal fato é reconhecido pelo Juiz Federal, cabe ao Tribunal Regional Federal julgar o 
recurso, mesmo que venha a reconhecer que o crime foi praticado apenas dentro do 
território nacional' (TRF 4ª Reg. — AC 92.04.08590-8 — Rel. Ari Pangendler — JSTJ e 
TRF-Lex 47/525)". 
" 'Competência. Tráfico de Entorpecente. Se a denúncia qualifica o crime como tráfico 
internacional de entorpecentes — e ela é assim recebida —, o recurso interposto pelo 
Agente do Ministério Público Estadual contra a sentença que não reconhece o delito 
nessa modalidade deve ser processado e julgado pelo Tribunal Regional Federal' (TRF 4ª 
Reg. - AC Rel. Ari Pargendler - RTRF 4ª Reg. 6/378)". 
"Habeas corpus. Crime de entorpecente. Competência. Nulidade. É competente o Juiz 
Federal do local da ação delituosa se existem indícios mínimos de tráfico internacional' 
(TRF 4ª Reg. — HC — Rel. Volkmer de Castilho — RTRF 4ª Reg. 4/552)". 
"A Constituição, no art. 109, inciso V, deu competência ao juiz federal para julgar os 
crimes previstos 'em tratado ou convenção internacional'. O tráfico internacional de drogas 
é um deles. Ciente de nossa realidade, a Constituição abriu no § 3º do mesmo artigo a 
oportunidade de criação, por lei ordinária, de outras modalidades de 'causas federais' 
serem processadas e julgadas por juiz estadual. Com tal dispositivo, recepcionado restou 
o art. 27 da Lei nº 6.368/76, que dispõe que 'o processo e o julgamento de crime de tráfico 
com o exterior caberão à Justiça Estadual com a interveniência do Ministério Público 
respectivo, se o lugar em que tiver sido praticado for Município que não seja sede de vara 
da Justiça Federal'. 
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(...) 
V — Recurso especial conhecido e provido (STJ - RE 36.313-6 — Rel. Adhemar Maciel — 
julg. 21.09.1993)". 
(In Franco et Alli, Alberto Silva; Leis Penais Especiais e sua Interpretação Jurisprudencial, 
Ed. RT, 1995, pp. 842/843). 
No caso, os fatos descritos na denúncia referem-se a tráfico internacional ("Como a 
cocaína que estava acondicionada no aparelho de ginástica Steep tinha como destino a 
Holanda, caracterizado está o tráfico internacional do entorpecente" - fls. 09), e ela assim 
foi recebida pelo MM. Juiz Federal. 
Não há, por outro lado, nos autos do habeas corpus, qualquer elemento de prova apto a 
infirmar a descrição contida na inicial penal. 
Rejeito, portanto, a preliminar. 
As demais nulidades do flagrante, como bem ressaltou o lúcido parecer ministerial, "estão 
superadas pelo fato de já ter sido recebida a denúncia, estando a instrução processual em 
andamento. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido, como se vê 
da ementa abaixo transcrita, cujo teor se aplica à hipótese em comento: 
"Possível irregularidade na realização de prisões em flagrante não é causa para 
trancamento da ação penal, se a denúncia descreve crime em tese e aponta a atividade 
de cada um dos denunciados, permitindo-lhes defenderem-se amplamente" (RSTJ 27/82). 
(Fls. 104). 
A alegação de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, por sua vez, de 
per si, não basta para caracterizar o constrangimento ilegal e justificar a concessão do 
writ, conforme passo a demonstrar. 
É pacífico que a prisão do réu, além dos prazos estabelecidos para o término da 
instrução, constitui constrangimento ilegal, sanável através de habeas corpus. Ensina 
Mirabete que "A lei fixa prazos para finalização do inquérito policial e para a realização 
dos atos processuais e, estando o indiciado ou réu recolhido ao cárcere, há 
constrangimento ilegal na sua permanência além do lapso temporal determinado no 
ordenamento jurídico" (in Processo Penal, 2ª ed., p. 691). 
Firmou-se a jurisprudência no sentido de que, em se tratando de réu preso, o prazo total 
para o encerramento da instrução seria de 81 dias. 
No caso, a prisão do paciente ocorreu em 09.05.97, ou seja, há quase um ano, sem que, 
até a presente data, ao menos pelo que dos autos consta, tenha sido concluída a 
formação da culpa. 
A rigor, estaria caracterizado o constrangimento ilegal. 
No entanto, resta averiguar se o excesso é ou não justificável. Tanto a doutrina como a 
jurisprudência são iterativas no entendimento de que, para o reconhecimento do 
constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, é imprescindível que a mora 
seja injustificada. Nesse sentido é magistério de Mirabete: 
"... não há constrangimento ilegal se o excesso de prazo para o encerramento do 
processo é justificado porque provocado por incidentes processuais não imputáveis ao 
juiz, e resultante de diligências demoradas (complexidade do processo com vários réus, 
necessidade de expedição de cartas precatórias, defensores residentes em cidades 
obrigando a diligências de intimação, incidente de sanidade mental etc.)" (ob. cit., p. 691). 
Não discrepa a jurisprudência: 
"PROCESSO - Instrução criminal - Prazo de encerramento que pressupõe tramitação 
normal do feito, sem dependência de medidas a serem adotadas fora do juízo. 
Impossibilidade de se tarifar genericamente o lapso temporal que caracteriza excesso 
configurador de constrangimento ilegal à liberdade de ir, vir e ficar do acusado - Ação 
movida contra dois réus com defensores constituídos diversos, um com escritório em 
outra comarca - Demora justificada pela indispensável intimação destes e pela expedição 
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de precatórias para ouvida de testemunhas — Habeas corpus denegado. 
A alegação de excesso de prazo na formação da culpa, gerando constrangimento ilegal 
reparável na via sumária do habeas corpus, é de ser examinada caso a caso, atendidas 
as peculiaridades de cada um deles, não se podendo tarifar genericamente o lapso 
temporal   que   caracteriza   excesso   que configura constrangimento à liberdade de ir, 
vir e ficar do acusado. Referido prazo pressupõe a tramitação normal do processo, sem 
dependência de medidas a serem adotadas fora do juízo. 
Assim, é de se denegar a ordem se a demora que vem ocorrendo na tramitação da ação 
penal, movida contra dois réus com defensores constituídos diversos, um com escritório 
em outra comarca, deve-se à indispensável intimação destes e à expedição de 
precatórias para ouvida de testemunhas". 
(HC 78.927-3 - 3ª C. - J. 15.05.89 - Rel. Des. Cunha Camargo, RT 645, p. 290). 
"RÉU PRESO - Excesso de prazo no encerramento da instrução - Constrangimento ilegal 
inexistente - Demora imputável às peculiaridades do feito, tais como pluralidade de réus e 
número de testemunhas residentes fora da comarca. 
Ementa oficial: Habeas corpus. Crime de quadrilha ou bando, falsificação de documentos 
públicos e receptação. Pedido para responder ao processo em liberdade com base no 
excesso de prazo para formação da culpa. Mesmo em se admitindo ultrapassados os 
prazos legais para a formação da culpa, não se constituem eles em excesso de prazo 
quando as peculiaridade do caso, tais como o número exagerado de testemunhas 
residentes fora da comarca, mostram que a culpa pelo atraso não é do Judiciário". 
(HC 9.608 - 1ª C. - J. 19.11.90 - Rel. Des. Mauro Colaço, RT 666, p. 331). 
"CONSTRANGIMENTO ILEGAL - Excesso de prazo na formação da culpa - Demora 
justificada - Habeas corpus denegado. 
Ementa oficial: Habeas corpus. Excesso de prazo na formação da culpa. Demora 
justificada. Denegação. Se o processo envolve vários réus e exige a citação por edital de 
co-réu foragido, justifica-se a demora na ultimação dos atos instrutórios". 
(HC 195/84 - Curitiba - Gr. Crim. - J. 02.08.84 - Rel. Juiz Assad Amadeo - v.u.). 
Na hipótese, entendo que o atraso, ainda que por prazo superior ao dobro permitido, está 
plenamente justificado pelas circunstâncias do processo, repleto de incidentes 
processuais, detalhadamente descritos pela digna autoridade impetrada, de cujas 
informações transcrevo o seguinte (fls. 108): 
"Este processo, que tem por objeto tráfico internacional de cocaína, vem apresentando 
várias peculiaridades. 
Entre elas, ressalto, desde já, a exigência pelo acusado Radjirderpersad Pershad de um 
intérprete que falasse o idioma holandês. Mas não bastava que o intérprete falasse 
holandês, pois era preciso que conhecesse o 'holandês do Suriname', sob pena de se 
considerar o acusado prejudicado em seu direito de defesa. 
Também inusitado foi o fato de uma advogada, a Dra. Karyn Trofinksuk, aparecer 
inicialmente nesta sua posição profissional, para, em seguida, vir a ser convocada, por 
iniciativa da própria defesa, como testemunha do acusado Radjirderpersad Pershad. 
Não comparecendo em Juízo, nem tampouco justificando a sua ausência, terminou vindo 
a ser processada em face de denúncia do MPF. Foi interrogada, e, em seu interrogatório 
(em anexo), fez afirmativas que poderiam mesmo vir a ser interpretadas como acusações 
a dois outros advogados. Terminou por solicitar o benefício do sursis antecipado. 
Também de destaque foi o lamentável fato da falsificação das assinaturas do Supervisor 
do Crime — 9ª Vara-PE, Dr. Jurandir J. Silva, da Diretora de Secretaria, Dra. Maria Flávia 
Leite Marques, e, até mesmo, deste Magistrado. O objetivo das falsificações era o de 
conferir liberdade ao acusado Radjirderpersad Pershad, mas isto não teve sucesso, 
provocando o Inquérito nº 98.6270-0, que se encontra em tramitação na 2ª Vara-PE. 
Alguns outros fatos ainda poderiam ser mencionados, como a destituição pelo acusado 
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Radjirderpersad Pershad do seu advogado, o Dr. Célio Avelino, depois do Dr. Eduardo 
Gomes, para que a nova causídica, a Dra. Karyn Trofinksuk, viesse a argüir que a 
desistência da testemunha Chandrawatie Pershad (residente no Suriname), realizada por 
oportunidade das razões finais, era prejudicial ao seu cliente, e, por isto, insistia para que 
a mesma fosse ouvida". 
De certidão exarada pelo Chefe do Setor Criminal, reproduzida nas informações, colho 
ainda o seguinte excerto, particularmente interessante na demonstração de que o 
excesso de prazo, no caso, estaria sobejamente justificado, verbis (fls. 110/111): 
"Dr. Célio Avelino, advogado constituído dos acusados, inclusive de Radjirderpersad, 
arrolou, às fls. 310, entre as testemunhas de Pershad, uma residente no Suriname, 
requerente a expedição de carta rogatória para a ouvida da mesma (...). 
Foram expedidas duas cartas rogatórias para a ouvida das testemunhas, uma para a 
Alemanha e outra para o Suriname, que foram devolvidas para o fim de serem traduzidas 
para as respectivas línguas, comprometendo-se o Dr. Eduardo Gomes, na época ainda 
defensor dos acusados, com as despesas para a realização das respectivas traduções, 
que nunca as realizou. Por fim, desistiu da escuta das duas testemunhas que seriam 
ouvidas por rogatória. 
(...) 
Pelo que consta nos autos, a defesa, que se comprometeu a pagar as despesas para 
traduzir as cartas rogatórias, não as realizou, atrasando o andamento do processo por 
vários meses, para, finalmente, desistir de ouvir as testemunhas residentes fora do País". 
Em conclusão, não havendo dúvida de que os incidentes descritos acima retardaram o 
término da instrução, tenho como justificado o excesso de prazo e, em conseqüência, 
inexistente qualquer constrangimento ilegal. 
Por essas razões, denego a ordem. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 876-AL 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Impetrante: DR. JOSÉ DE VASCONCELOS PONTES 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA-AL 
Pacientes: OSVALDO FÉLIX DA SILVA E OSLEAN RODRIGUES DA SILVA (RÉUS 
PRESOS) 
 

EMENTA 
Habeas Corpus. Prisão em flagrante. contrabando e comércio ilegal de armas. Decisão 
que indefere fiança. Ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP. Constrangimento 
ilegal. 
O parágrafo único do art. 310 do CPP prevê a concessão de liberdade provisória sem 
fiança "quando o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, a inocorrência de 
qualquer das hipóteses que autorizam a prisão preventiva (arts. 311 e 312)". 
Ausência, no caso, dos pressupostos da custódia preventiva. 
Concessão de ordem para permitir a liberdade provisória, independentemente de fiança. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, conceder a ordem, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 14 de maio de 1998 (data do julgamento). 
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JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: O bel. José de Vasconcelos Pontes impetra ordem 
de habeas corpus liberatório a favor de Osvaldo Félix da Silva e Oslean Rodrigues da 
Silva, presos em flagrante como incursos nas sanções do art. 1º, caput, §§ 2º e 3º, inciso 
III, da Lei nº 9.437/97, c/c o art. 334 do CPB - contrabando e comércio irregular de armas. 
Sustenta o impetrante, em resumo, que "as armas apreendidas, nacionais e estrangeiras, 
encontram-se legalizadas, adquiridas em firmas conceituadas", e que o paciente Osvaldo 
Félix da Silva é estabelecido no ramo há mais de 20 anos, juntamente com o filho, 
Oslean, ambos primários, de bons antecedentes e conduta ilibada, não existindo motivos 
que justifiquem a manutenção da prisão. 
Defende, ainda, a ilegalidade do ato do MM. Juiz Federal da 3ª Vara-AL, que indeferira o 
pedido de arbitramento de fiança, ao argumento de que a soma das penas mínimas 
cominadas aos delitos de contrabando e comércio ilegal de armas superaria o limite 
máximo de 02 (dois) anos para fins de concessão de fiança. Afirma que seria incabível a 
soma das penas, já que um dos crimes é apenado com detenção e o outro com reclusão. 
O MM. Juiz Federal prestou as informações de estilo, sustentando a legalidade do ato, 
não só pela soma das penas, mas pela "conjuntura criminosa a que está submetido o 
Estado de Alagoas que, por si só, seria suficiente para caracterizar o clamor público 
inerente aos crimes de contrabando e porte de armas de fogo e pesadas em grande 
quantidade (inciso V do artigo 323 do CPP), razão suficiente para negar o benefício 
multimencionado" (fls. 92). 
Com vista, opinou a douta Procuradoria Regional da República pela denegação de ordem, 
em parecer assim resumido na ementa - fls. 96: 
"Penal. Processual Penal. Habeas corpus liberatório. Fiança denegada.  
Não constitui coação ilegal a denegação de arbitramento de fiança nos casos 
enumerados em lei como sendo de inafiançabilidade. 
Pela denegação da ordem requerida". 
Era o que cabia relatar. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Os pacientes foram presos em flagrante 
delito como incursos nos arts. 10, caput, §§ 2º e 3º, inciso III, da Lei nº 9.437/97 e 334, 
caput, do CPB, após a apreensão de grande quantidade de armas no estabelecimento 
comercial de um deles. 
Os dispositivos legais em que a autoridade policial capitulou a conduta dos pacientes são 
os seguintes: 
"Art. 10. Possuir, deter, portar, fabricar, adquirir, vender, alugar, expor à venda ou 
fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, 
emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda e ocultar arma de fogo, de uso 
permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
Pena - detenção de um a dois anos e multa. 
(...) 
§ 2º - A pena é de reclusão de dois anos a quatro anos e multa, na hipótese deste artigo, 
sem prejuízo da pena por eventual crime de contrabando ou descaminho, se a arma de 
fogo ou acessórios forem de uso proibido ou restrito. 
§ 3º - Nas mesmas penas do parágrafo anterior incorre quem: 
(...) 
III - possuir, reter, fabricar ou empregar artefato explosivo e/ou incendiário sem 
autorização". 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

"Art. 334. Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir no todo ou em parte, o 
pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de 
mercadoria: 
Pena - reclusão, de um a quatro anos". 
O pedido de arbitramento da fiança foi indeferido com fundamento no enunciado da 
Súmula 81 do col. STJ, que dispõe: 
"Não se concede fiança quando, em concurso material, a soma das penas mínimas 
cominadas for superior a dois anos de reclusão". 
Entretanto, o parágrafo único do art. 310 do CPP, acrescentado pela Lei nº 6.416/77, 
prevê a concessão de liberdade provisória sem fiança "quando o juiz verificar, pelo auto 
de prisão em flagrante, a inocorrência de qualquer das hipóteses que autorizam a prisão 
preventiva (arts. 311 e 312)". 
Trata-se, inclusive, de direito subjetivo do réu ou indiciado, e não mera faculdade do juiz. 
Esse é o entendimento da doutrina abalizada: 
"Com a inserção desse parágrafo ao artigo 310, pela Lei nº 6.416, de 24.05.77, é solto 
aquele que foi preso em flagrante delito quando não estão presentes os fundamentos que 
possibilitam a prisão preventiva. A regra, agora, é a defesa do réu em liberdade, sem 
ônus econômico, e a prisão em flagrante foi equiparada à prisão preventiva, não 
permanece preso aquele contra o qual não se deve decretar a prisão preventiva. A 
liberdade sem fiança, disciplinada inicialmente para casos excepcionais, acabou por 
sobrepor-se à própria cautela de liberdade afiançada, única prevista na Constituição 
Federal então vigente. 
(...) 
Tem-se entendido, por vezes, que o parágrafo único do artigo 310 atribui ao magistrado a 
mera faculdade de conceder a liberdade provisória. Trata-se, porém, de um direito 
subjetivo processual do acusado que, despojado de sua liberdade pelo flagrante, a 
readquire desde que não ocorra nenhuma das hipóteses autorizadoras da prisão 
preventiva. Não pode o juiz, reconhecendo que não há elementos que autorizariam a 
decretação da prisão preventiva, deixar de conceder a liberdade provisória. Além disso, 
embora a lei diga que a liberdade é concedida quando o juiz verificar a inocorrência de 
qualquer das hipóteses que autorizam a prisão preventiva, deve-se entender que quer 
dizer que deve concedê-la quando não verificar a ocorrência de uma dessas hipóteses, 
pois, caso contrário, estaria exigindo a evidência de um fato negativo, o que não se 
coaduna com o sistema probatório do processo penal". 
(Júlio Fabrinni Mirabete, Processo Penal, 2ª edição, Editora Atlas, SP, 1992, pp. 389/390). 
Dessa forma, não se cuida de averiguar o cabimento ou não da fiança, visto que a 
liberdade provisória será concedida se ausentes os pressupostos ensejadores da prisão 
preventiva, independentemente de fiança. Resta agora aferir-se a presença ou não dos 
pressupostos para a decretação da custódia preventiva. 
0 art. 312 do diploma processual penal autoriza a preventiva sempre que, havendo prova 
da existência do crime e indícios suficientes da autoria, haja necessidade de garantir-se a 
ordem pública, de assegurar-se a aplicação da lei penal ou simplesmente por 
conveniência da instrução criminal. No entanto, entendo que no caso, efetivamente, 
inexistem os pressupostos legais de modo a ensejar a custódia provisória. 
Os pacientes são comerciantes estabelecidos, residentes na cidade de Arapiraca-AL há 
mais de 20 anos, sem quaisquer antecedentes criminais. 
Se é certo que existem indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, não 
está evidenciado o risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da 
instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 
A jurisprudência não tem firmado um conceito estratificado sobre o que seja "garantia da 
ordem pública", entendendo-se, porém, que se busca evitar que o réu, em liberdade, volte 
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a delinqüir, devendo-se acautelar o meio social e a credibilidade da justiça em face da 
gravidade do crime e de sua repercussão, de modo a evitar o clamor público. Como anota 
Mirabete "nem mesmo a prática de crime difinido como hediondo justifica a prisão 
preventiva se não estão presentes os pressupostos previstos no art. 312 do CPP" (ob. cit., 
6ª ed., p. 382). 
Quanto à ordem econômica, não se cuida no caso de risco à sua garantia. Também não 
vejo risco de desaparecimento dos acusados a ensejar ameaça à garantia da execução 
da pena. 
Por último, a instrução processual não restaria ameaçada, inclusive em virtude da 
característica de serem policiais federais as testemunhas arroladas na denúncia (fls. 64). 
Em hipótese bastante semelhante ao caso ora em julgamento, assim decidiu esta eg. 
Turma: 
"habeas corpus. Prisão em flagrante. Decisão que indefere liberdade provisória quando 
ausentes os pressupostos do art. 312 do CPP. Constrangimento ilegal. 
O parágrafo único do art. 310 do CPP, acrescentado pela Lei nº 6.416/77, prevê a 
concessão de liberdade provisória sem fiança 'quando o juiz verificar, pelo auto de prisão 
em flagrante, a inocorrência de qualquer das hipóteses que autorizam a prisão preventiva 
(arts. 311 e 312)'. 
Ausência, no caso, dos pressupostos da custódia preventiva. Concessão da ordem para 
permitir a liberdade provisória, independentemente de fiança". 
(Dec. unân. no HC 627-PE, em 12.09.96). 
Sendo assim, na ausência de razões substanciais que recomendem a imposição da 
medida excepcional, deve neste aspecto ser concedida a ordem. 
Com essas considerações, concedo a ordem de habeas corpus para conceder a liberdade 
provisória aos pacientes, independentemente de fiança. 
É o meu voto. 
 

RECURSO CRIMINAL Nº 654-PB  
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Parte Autora: ULISSES PASCHOALIN MIGUEL 
Parte Ré: UNIÃO FEDERAL  
Advogado: DR. WALMIR FERREIRA DOS SANTOS (PARTE A) 
 

EMENTA 
Penal e Processual Penal. Administrativo. Habeas corpus. Concurso público. Edital. 
Exigência para a investidura no cargo. Comprovação da escolaridade. Inquérito policial. 
Ausência de justa causa. Trancamento. 
1 — A comprovação da escolaridade do candidato aprovado em concurso público, 
quando exigida no respectivo edital, é condição para investidura no cargo, sendo, pois, 
incabível como requisito para o ato de inscrição. 
2 — Sendo enunciado do edital que a comprovação dos requisitos e a entrega dos 
documentos somente se dariam, tão-só, na fase final do concurso público para o 
provimento de cargo de nível superior, não caracteriza o crime de falsidade ideológica a 
afirmação do candidato que, em vias de graduar-se na escolaridade exigida, informa 
possuir diploma de bacharel. 
3 — A instauração do inquérito policial constitui flagrante coação ilegal, tendo-se em vista 
a ausência de justa causa para o seu prosseguimento. 
4 — Recurso de ofício improvido. 
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ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento ao recurso de ofício, 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, 30 de outubro 1997 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de recurso de ofício de sentença (fls. 44/47) 
em que a MM. Juíza Cristina Maria Costa Garcez, reconhecendo a ausência de justa 
causa, ante a atipicidade da conduta, restou por conceder a ordem de habeas corpus  
para trancamento do inquérito policial instaurado contra Ulisses Paschoalin Miguel, 
indiciado que foi por suposta prática do crime previsto no art. 299 do Código Penal 
Brasileiro. 
Na peça inaugural, noticia o impetrante que o paciente, valendo-se das instruções gerais 
presentes no edital do concurso público para o cargo de Perito Criminal Federal — Área 
3, efetuou sua inscrição no referido concurso público, no qual, vencidas todas as etapas, 
obteve classificação em 7º lugar, para um total de 10 vagas que eram oferecidas. Após tal 
feito, apresentando inclusive toda a documentação exigida, sobretudo o diploma de 
bacharel, o paciente matriculou-se regularmente no curso de Formação Profissional de 
Peritos Criminais, do qual foi afastado por ato do Diretor da Academia Nacional de Polícia, 
sob a alegação de não possuir, à época da inscrição, diploma de curso superior. Somente 
por força de liminar concedida em mandado de segurança pelo Juízo da 8ª Vara Federal 
do Distrito Federal, pôde manter-se  matriculado no referido curso de formação. Ademais,  
veio a ser o paciente indiciado pela Superintendência da Polícia Federal na Paraíba no 
inquérito policial contra ele instaurado.  
Nesta Corte, após distribuídos, vieram-me conclusos os autos. 
Com vistas, ofereceu a Procuradoria Regional da República o parecer de fls. 62/65, 
opinando pelo improvimento do recurso de ofício, para ser a sentença mantida em todos 
os seus termos. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): No caso destes autos, cuida-se de 
reapreciação de decisão monocrática concessiva de ordem de habeas corpus para 
trancamento de inquérito policial, em que se apura a prática do crime de falsidade 
ideológica.  
O crime de falso tipificado no artigo 299 do CPB somente se perfaz com a presença do 
elemento subjetivo do tipo, o dolo específico, que reside na intenção de o agente 
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 
Dessarte, se a ação do acusado, em si mesma, não se presta a esse fim, porque ausente 
a consciência do falsum, jamais se aperfeiçoaria a sua conduta, por simples razão lógica, 
na descrição da infração penal.  
À vista da documentação carreada aos autos, ressalta o impetrante que a comprovação 
da escolaridade, como previsto no edital do concurso, somente poderia ser exigida na 
fase final do concurso, como se infere do disposto no item 2.02 do edital, e que se vê: 
"O candidato fica obrigado a comprovar que preenche os requisitos elencados no item 
anterior e a entregar os documentos comprobatórios na fase final do concurso, para 
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matrícula na Academia Nacional de Polícia, ocasião em que deverá preencher ficha de 
informações confidenciais". 
Reporto-me aos fundamentos de que se valeu a douta Juíza, ao bem analisar e, ao final, 
decidir, reconhecendo da ausência de justa causa para o prosseguimento do inquérito: 
"O pedido de inscrição do paciente no concurso público para preenchimento do cargo de 
Perito Criminal, por si só, não prejudicou direito, posto que sua inscrição, com o escopo 
não reprovável de acesso a cargo público, não inibiu direito de terceiros em também se 
inscrever no certame e nele concorrer em igualdade de condições. 
Também não criou obrigação da Administração Pública em admiti-lo nas diversas fases 
do concurso, vínculo jurídico dependente de sua aprovação nos testes aplicados. 
Tampouco alterou a verdade sobre fato juridicamente relevante. 
Daí se vê que o documento preenchido e utilizado  na inscrição preliminar não tem 
relevância jurídico-penal, pois não se apresentava, nos termos do regulamento do 
concurso, força probante, hábil, desde logo, a demonstrar a existência do fato jurídico, 
pois postergada para momento futuro a sua comprovação perante a Administração, a 
quem competia aferir a fidelidade da declaração, mediante análise da documentação..." 
Sob esta ótica, destaque-se da boa e remansosa jurisprudência, inclusive desta Corte, 
como se observa dos arestos a seguir, o entendimento sobre a matéria, no sentido de 
que, em concurso público, o nível de escolaridade exigido há de ser comprovado no 
momento da investidura no cargo, jamais no ato de inscrição: 
"EMENTA: Concurso público — Diploma de Curso de Direito — Legislação local. 
A escolaridade deve ser comprovada no ato da posse e não na inscrição. 
A legislação do Distrito Federal invocada não pode ser apreciada em sede de recurso 
especial. 
Não houve violação de dispositivo legal pelo v. acórdão, ao entender: 'Na inscrição de 
candidato a concurso público, suficiente é a prova da conclusão do curso superior. O 
registro do diploma, porém, deverá ser exigido quando da sua nomeação e posse'. 
Recurso improvido". 
(RE 11.049-0—DF, Rel. Ministro Garcia Vieira, STJ, 1ª Turma, julg. 04.11.92). 
"EMENTA: Administrativo. Mandado de Segurança. Concurso público. Ensino superior. 
Edital.  
Na Administração Pública a autoridade administrativa é de vincular-se a atos pré-
contratuais - entre estes, o Edital -, sob pena de resvalar para o arbítrio.  
Apelação improvida".  
(AMS 544-CE, Rel. Juiz Petrucio Ferreira, TRF 5ª Região, 2ª Turma). 
"EMENTA: Penal. Processual Penal. Habenas corpos. Ação penal. Ausência de justa 
causa. Atipicidade penal. Trancamento do processo. 
- O mero pedido de inscrição em concurso público para provimento de cargo de nível 
superior por candidato em vias de conclusão do curso de graduação não consubstancia 
crime de falsidade Ideológica, a míngua de tipicidade penal na conduta do requerente, de 
vez que  do próprio edital consta exigência de apresentação do diploma somente no 
momento da posse no cargo. 
- Habeas corpus concedido para trancar a ação penal, por falta de justa causa". 
(Habeas Corpus 0109811/94—DF, Rel. Juiz Vicente Leal, TRF 1ª Região, 3ª Turma). 
Ressalta, à evidência, ser fato inquestionável ter o paciente cumprido o  determinado pelo 
edital do concurso, nos termos deste, que, tão-só, exigia a comprovação da escolaridade 
no momento da posse e não no momento da inscrição preliminar, como entendeu o Sr. 
Delegado da Polícia Federal autor da coação ilegal. No mínimo, injustificável e até 
equivocada foi a exigência de cumprimento de regras não prescritas no regulamento do 
pré-falado concurso.  
Tenho que a instauração do inquérito policial, em face da  manifesta ausência de justa 
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causa, carece de base legal para o seu prosseguimento.  
Ante tais considerações, acolhendo o parecer da Procuradoria Regional da República, 
nego provimento ao recurso de ofício, para manter a sentença que concedeu a ordem de 
habeas corpus em todos os seus termos. 
É o meu voto. 
 

RECURSO DE HABEAS CORPUS EX OFFICIO Nº 825-CE 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Parte Autora: DR. JOSÉ IRINEU PONTES MARTINS 
Parte Ré: JUSTIÇA PÚBLICA 
Pacientes: CÍCERO ANTÔNIO DE SOUSA E EUGÊNIO PACHELE BRAGA SOBRAL 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 7ª VARA-CE 
 

EMENTA 
Processual Penal. Habeas corpus. Apreensão de ônibus de  passageiros em posto da 
PRF. 
É incabível habeas corpus para liberação de ônibus apreendido pela Polícia Rodoviária 
Federal por infração ao Código Nacional de Trânsito. 
lnexistência de ameaça ou de coação à liberdade ambulatória dos passageiros do veículo 
apreendido. 
Provimento da remessa para denegar a ordem.  

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à remessa para denegar a ordem, nos termos do relatório e 
voto anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 19 de março de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUlZ RIDALVO COSTA: O Bel. José Irineu Pontes Martins impetrou ordem 
de habeas corpus apontando como pacientes Cícero Antõnio de Souza, Eugénio Pachele 
Braga Sobral, além de "outros passageiros do ônibus de placa GPZ-5297" (fls. 03). 
Alegou, em resumo, que os pacientes, trabalhadores rurais, dirigiam-se à cidade de 
Fortaleza, para uma reunião na entidade de classe, quando "tiveram o veículo em que 
viajavam apreendido no KM-269 da BR-116 em um posto da Polícia Rodoviária Federal, 
sob a absurda alegativa de que no 'documento não consta o tamanho do motor do 
veículo, e que encontra-se com um pneu careca' (fls. 04). E que a alegativa espúria é 
apenas um pretexto nefasto para obstar o deslocamento dos pacientes rumo à capital" 
(fls. 04). 
Sustentando, ao final, que os pacientes estariam sofrendo limitação de sua liberdade de ir 
e vir, pediu a concessão da ordem. 
O MM. Juiz Francisco das Chagas Femandes concedeu, de ofício, liminar para determinar 
a imediata liberação do ônibus e dos passageiros - fls. 8. 
Nas informações prestadas, aduziu a autoridade impetrada não ter havido qualquer 
espécie de ilegalidade ou abuso de poder por parte de algum policial rodoviário, e que o 
veículo foi retido por apresentar irregularidades que infrigiam o Código Nacional de 
Trânsito. Acrescentou que os passageiros, em nenhum momento, foram tolhidos em seus 
direitos, permanecendo estes no Posto da Polícia Rodoviária por vontade própria. 
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Após a fase de informações, o MM. Juiz Federal concedeu a ordem, confirmando os 
termos da liminar.  
Não houve recurso voluntário, subindo os autos em virtude do duplo grau obrigatório. 
Com vista, em 2º grau de jurisdição, opinou o Ministério Público Federal pelo não 
conhecimento da remessa de ofício, por perda de objeto. 
Era o que cabia relatar. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Trata-se de remessa oficial de sentença 
que, em sede de habeas corpus, concedeu a ordem, determinando a liberação do ônibus 
no qual viajavam os pacientes, que teriam sido impedidos de prosseguir viagem pelo fato 
de o veículo ter sido apreendido pela fiscalização da Polícia Rodoviária Federal devido a 
infrações ao Código Nacional de Trânsito. 
Registre-se, inicialmente, não ter restado comprovada a existência de qualquer restrição à 
liberdade de locomoção dos passageiros do ônibus. A própria autoridade impetrada, nas 
informações que prestou, aduziu que "os passageiros permaneceram no Posto da Polícia 
Rodoviária Federal, por vontade própria, não sendo tolhido o direito de ir e vir dos 
mesmos, já que quem foi objeto da retenção foi o ônibus e não os passageiros (fls.16). � 
A r. sentença submetida ao duplo grau obrigatório concedeu 
a ordem, na verdade, para liberar o veículo, e não os passageiros, o que, com o devido 
respeito, afigura-se manifestamente incabível. 
O habeas corpus protege a liberdade de locomoção da pessoa física, não podendo ser 
usado para coibir eventuais restrições ao "meio" de locomoção, como é o caso dos autos. 
Para isso, dispõe o ordenamento jurídico de outros instrumentos, dentre eles o mandado 
de segurança. 
Em suma, o habeas corpus só é cabível para a proteção da liberdade física. Nesse 
sentido é cristalina a lição de Pontes de Miranda: 
"REMÉDIO JURÍDICO MANDAMENTAL. Histórica, tradicional e filosoficamente, o habeas 
corpus sempre foi mandado-remédio (remedial mandatory writ), da classe dos 
extraordinary remedies; e, como a proteção possessória, que representa complemento 
necessário da proteção da propriedade, facilitação da prova em favor do proprietário, 
embora isso redunde, por vezes, em benefício a não-proprietário, o habeas corpus foi 
criado para a proteção da liberdade física. 
Assim o conceituaram prática e doutrina inglesa e norte-americana; e assim continuamos 
a conceituá-la em nosso direito. O seu fim não mudou. Tampouco, o seu objeto. Admitiu-
se-lhe mais folgada aplicação, sem que ele deixasse de ser, em substância, remédio 
urgente contra as violações da liberdade física. 
1. Como o interdito possessório, também ele supõe violência; e esse ato, violência, ou 
coação, por ilegalidade, ou abuso de poder, para que o torne cabível, tem de se 
subordinar a duas proposições de extensão: 
(a) Só se dá habeas corpus quando se feriu ou se teme que se fira a liberdade física. 
(...) 
(b) Onde não pode haver coação à liberdade física, não pode haver o habeas corpus. 
(...) 
2. Falta de pressupostos: 
Passando ao pormenor, diremos que se nega o habeas corpus: 
(a) Quando não há coação, ou violência, ao direito de mover se ultro et citro. 
(...) 
(b) Quando não se apure da petição que o paciente esteja sofrendo, ou em iminente 
perigo de sofrer violência, ou coação (Supremo Tribunal Federal, 09 de maio de 1914). 
(c) Quando o constrangimento alegado não for ilegal". 
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(In História e Prática do Habeas Corpus, vol. 2, 8ª edição, Editora Saraiva, SP, 1979, pp. 
3,5,6). 
Não tendo havido coação à liberdade física dos passageiros 
do ônibus, deveria ter sido denegada a ordem. 
Por isso, dou provimento à remessa. 
É o meu voto. 
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