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DOUTRINA 

ESTRUTURA DA SENTENÇA PENAL 

PETRUCIO FERREIRA 
Juiz do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
Sentença como ato de juízo 
Como afirma Francisco Carnelutti, se se pergunta onde desembocará o processo, como 
resposta mais elementar, na experiência do próprio processo, ter-se-á que o mesmo, 
naturalmente, direciona-se a um ato de juízo, no preciso momento que o juiz declarará 
seu pensamento sobre a razão ou “sem razão” de cada uma das partes, pois, como 
sintetiza aquele autor, de um modo conclusivo, pode-se afirmar que o resultado da 
jurisdição se concretiza justamente na dictio, em um dizer, no momento, pois, em que se 
tem um juízo do juiz.11Francesco Carnelutti, Sistema de Derecho Procesal, tradução de 
Niceto Alcalá-Zamora y Castillo e Santiago Sentís Melendo, Union Tipografica Editorial 
Hispano Americana (Uteha), Argentina, 1944.  
“Si el lector se pregunta en qué desemboca el processo jurisdiccional, hallará en la más 
elemental esperiencia la manera de responder, diciendo que termina con un juicio; 
alguien, precisamente el juez, declara su pensamiento acerca de la razón o de la sinrazón 
de cada parte. En su modo más sencillo, el resultado de la jurisdicción se concreta 
justamente en un dictio, o sea en un decir: se declara un juicio del juez” 
1  
Aliás, é como ainda doutrina o mesmo Carnelutti, quando, estudando os conceitos de 
processo e juízo e reportando-se ao que chama de “antiga fórmula de Japiot”, segundo a 
qual o processo não é mais que a mise en oeuvre du droit (a realização do próprio 
Direito), observa que, inobstante tal fórmula já não satisfazer, expressa a mesma uma 
verdade digna de meditação, no quanto bastaria substituir procédure por jugement para 
tal fórmula adquirir um sabor que não deixaria ninguém indiferente. É que, para aquele 
autor, o que a fórmula do Prozessrecht subtrai aos nossos olhos é exatamente esta 
verdade, no caso que a seqüência dos atos disciplinada pelo direito de modo a mettre en 
oeuvre le droit, é, na essência, o juízo, na medida em que se sabe, entre outras coisas, 
que ao direito da parte de ser julgada corresponde o dever do juiz de julgar.22 Francesco 
Carnelutti, Cuestiones sobre el Proceso penal, tradução de Santiago Sentís Melendo, 
Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 196, “insuficiencia de la formula del 
proceso” 
“La antigua fórmula de JAPIOT, según la cual el proceso no es más que la mise en oeuvre 
du droit, si por una parte no puede ya servirnos, expresa por otra una verdad digna de 
meditación. Bastaría sustituir procédure por jugement, para que adquiriera un sabor que 
no debiera dejar indiferente a nadie. En cambio, lo que la fórmula del Prozessrecht oculta 
a nuestros ojos es propiamente esta verdad: la secuela de actos regulada por el derecho  
a fin de mettre en oeuvre le droit, es esencialmente juicio. Después de haver hablado 
tanto de proceso, hay que hablar de juicio para  comprender qué es, no tanto el proceso, 
cuanto el derecho. Hemos estudiado con gran delicadeza las relaciones jurídicas que 
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median entre los diversos sujetos del proceso, y particularmente entre las partes y el juez; 
y luego los actos que en el desenvolvimiento de tales relaciones se cumplen. Sabemos, 
entre otras cosas, que la parte tiene derecho a ser juzgada, y que el juez tiene obligación 
de juzgar; pero nuestras ideas son mucho menos claras en cuanto a qué es juzgar. 
2   
Por seu turno, Caetano Foschini observa que há a distinguir, ontológica e 
cronologicamente, a fase da sentença, propriamente dita, da fase das decisões, no 
quanto a fase da sentença compreende, nas lições daquele processualista, não só a 
construção e edição da própria sentença como ato de juízo do juiz, mas e principalmente, 
encerra o pertinente ato de documentação, e mais, de comunicação do que, como dever 
ou deveres, dirá respeito às partes, deveres que nascidos do valor e da eficácia da 
sentença, a ela se encontram estreitamente ligados, condicionando-a. Enquanto naquela 
fase, de decisões, os atos se revestem de caráter imperativo, na fase propriamente da 
sentença, vem à luz a solução do processo e, em termos de lógica jurídica da questão, 
forma-se o juízo, que, na verdade, é a própria res judicanda que se torna res judicata.33 
Caetano Foschini, Sistema del Diritto Processuale Penale, vol. II, seconda edizione, 
Milano,  Giuffrè Editore, 1968 
“La <<fase>> della sentenza ontologicamente ed anche coronologicamente distinta della 
precedente <<fase della decisione>> comprende non semplicemente la formazione e la 
emissione nella sentenza intesa como atto-giudizio del giudice ma anche il relativo atto di 
documentazione, e ancora gli atti di comunicazione agli uffici delle parti e quelli infine degli 
ufffici delle parti que, essendo determinativi del valore e dell’efficcacia della sentenza 
stessa, a questa sono strettamente connessi, condizionandola. (la distinzione e la 
funzione della <<fase della sentenza>> si colgono proprio nella sua contra posizione alla 
precedente <<fase della decisione>>. Questa ultima indica e tendezialmente impone la 
<<scelta>> che, effettuata da giudice, viene enunciata e indicata alle parti con carattere 
imperativo; la fase della sentenza, invece, rappresenta la risoluzione in termini di logica 
giuridica della quaestio; essa no è scelta come la decisione, ma è giudizio cosichè è la 
stessa res judicanda che si fa res judicata)”. 
3 
Eduardo Espínola Filho44 Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, sexta edição, 
Editor Borsoi, Rio de Janeiro 
4, sobre a matéria, registra que, enquanto órgão incumbido de prover a regularidade da 
marcha do processo e levá-lo até o final, com a solução que também lhe compete dar, 
fazendo a subsunção da espécie de fato à norma jurídica que a disciplina, o juiz toma 
deliberações e objetiva determinações relativas à ação penal, afeta à sua jurisdição e à 
sua competência. Observa, igualmente, que as deliberações tomadas no curso do 
processo pelo juiz assumem roupagens de decisões de natureza assaz variada, pois 
muitas delas atinem ao próprio andamento do feito, em despachos de simples movimento, 
como assim denominava o anterior Código de Processo Penal aos atualmente nominados 
despachos de expediente, ou, às vezes, se consubstanciam em verdadeiras decisões, 
solucionando incidentes que se fazem presentes no correr do processo.  
É o mesmo autor que, sintetizando, afirma que  tanto os despachos de mero expediente 
quanto as decisões interlocutórias podem, em seu nascedouro, revestirem-se das 
roupagens mais simples – as interlocutórias simples – como de roupagens mistas, onde, 
inclusive, adentra o juiz no próprio âmago da causa principal, de modo a interessar tal 
decisão à solução final do processo (como ocorre com as prejudicialia, observo eu).  Em 
relação a tais interlocutórias é que lembra Eduardo Espínola que a  boa técnica 
processual tem nas mesmas as chamadas interlocutórias mistas, onde ao lado de um 
despacho, identifica-se uma sentença com força definitiva.55 Pereira e Souza, Primeiras 
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Linhas sobre o processo civil, sendo simples a interlocutória “que não se estende além 
dos limites do artigo sobre que é proferida, mista a que prejudica a questão principal, e 
por isso se diz que tem força definitiva”. Ou, ainda, Souza Pinto, Primeiras Linhas sobre o 
processo civil brasileiro, “mista é que prejudica a questão principal, põe fim ao processo, 
ou contém dano irreparável, e por isso tem força definitiva”. 
5 E é exemplificativo tal autor quando preleciona serem interlocutórias mistas as decisões 
onde se proclama a ilegitimidade de parte, decide sobre a ocorrência ou não da coisa 
julgada, litispendência, perempção da ação, extinção da punibilidade, a incompetência do 
Juízo ou rejeição da denúncia ou da queixa, diferentemente da decisão que recebe a 
denúncia ou a queixa, que é interlocutória simples. 
Ainda sobre o tema, Fernando da Costa Tourinho Filho66 Código de Processo Penal 
Comentado, Editora Saraiva. 
6, dentro da variedade dos atos praticados pelo Poder Judiciário, tem-nos, in genere, 
todos eles, como atos judiciários, porque realizados pelos órgãos jurisdicionais, 
identificando, no entanto, em seu universo, os que se lhe apresentam especificamente 
como atos judiciários stricto sensu, no caso aqueles atos que deveriam ser praticados 
pelos demais Poderes, mas cuja prática a Constituição reservou ao Judiciário, em termos 
de preservação de sua independência e autonomia, concedendo-lhe assim o poder de 
interferir, funcionalmente, em áreas próprias dos demais Poderes. 
Para este autor, são atos judiciários stricto sensu, pois, os atos normativos referidos no 
art. 96, I, “a”, e II, “a” a “d” da Carta Magna (competência dos Tribunais de elegerem seus 
órgãos diretivos e elaborarem seus regimentos internos, bem como competência 
específica do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e dos Tribunais de 
Justiça de proporem ao Poder Legislativo respectivo a alteração do número de membros 
dos tribunais inferiores, a criação e extinção de cargos e a fixação dos vencimentos de 
seus membros, dos serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados - inclusive 
dos tribunais inferiores, onde houver -; a criação ou extinção dos tribunais inferiores e a 
alteração da organização e da divisão judiciárias). Tem o mesmo autor como atos 
administrativos os de que cuida o referido art. 96, I, alíneas “b”, “c”, “e” e “f”, in casu, os 
praticados por competência privativa dos Tribunais atinentes à organização de suas 
secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados; ao 
provimento, na forma prevista na mesma Carta, dos cargos de juiz de carreira da 
respectiva jurisdição; ao provimento dos cargos necessários à administração da Justiça, 
respeitado, salvo os casos de cargos de confiança, assim definidos em lei, o comando do 
art. 169 da mesma Constituição e à concessão de licença, férias e outros afastamentos 
de seus membros, juízes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados. Ainda no 
entender de Fernando Tourinho, são anômalos todos os atos referidos no Código de 
Processo Penal, precisamente, nos arts. 5º, II (a instauração do inquérito policial de ofício, 
mediante requisição da autoridade judiciária); 28 (a remessa do inquérito ou peças de 
informação ao Procurador-Geral de Justiça, no caso do Ministério Público, no lugar de 
apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do IP, se ao Juiz se apresentarem 
infundadas as razões do pedido de arquivamento); 39 (o exercício do direito de 
representação perante o juiz); 40 (o encaminhamento ao Ministério Público pelos 
Tribunais ou juízes de cópias e dos documentos necessários à oferta da denúncia, 
quando tais órgãos verificarem a existência de crime de ação pública) e 419 (a aplicação 
de multa ao promotor no caso da não oferta do libelo crime no prazo preestabelecido no 
art. 416 da mesma Lei Processual Penal). 
Dentre os atos jurisdicionais distingue este autor as decisões e os despachos, afirmando 
destes resumirem-se àqueles praticados pelo Juiz tão-só para andamento do processo, 
enquanto as decisões interlocutórias simples representam um plus em relação aos 
despachos de mero expediente, como ocorre em algumas questões emergentes que se 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

referem à marcha e à regularidade do processo, mas que exigem maior exame (o decreto 
da preventiva, o recebimento da denúncia ou queixa, a rejeição da argüição de exceção, 
entre outras); interlocutórias mistas, ou decisões com força de definitivas, as que 
encerram a relação processual sem julgar o mérito, ou ainda, põem termo a uma etapa do 
procedimento, as quais, embora interlocutórias mistas, não são terminativas, referindo-se, 
por fim, o autor às decisões definitivas que resolvem o mérito da causa, solucionando a 
lide, que para ele apresentam-se como propriamente chamadas sentenças, no caso as 
identificadas no art. 593 do CPPB e que são atacadas mediante apelação, quer sejam 
condenatórias, absolutórias ou definitivas stricto sensu, sem absolver ou condenar e não 
atacadas via recurso no sentido estrito, entre estas, a que reconhece a ausência de 
condição objetiva de punibilidade ou ainda a que resolve, no juízo criminal, o incidente de 
restituição das coisas apreendidas. 
Apenas para refrescar a memória importa lembrar que são atacadas via recurso no 
sentido estrito as decisões interlocutórias que: não receber a denúncia ou a queixa; 
concluir pela incompetência do juízo; julgar procedentes as exceções, salvo a de 
suspeição; pronunciar ou impronunciar o réu; conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar 
inidônea a fiança; não decretar a preventiva ou revogá-la; conceder liberdade provisória 
ou relaxar a prisão em flagrante; absolver sumariamente o réu; julgar quebrada a fiança 
ou perdido o seu valor; decretar ou não a prescrição ou, por outro modo, julgar extinta ou 
não a punibilidade; conceder ou negar habeas corpus; conceder, negar ou revogar o 
sursis; conceder, negar ou revogar livramento condicional; anular o processo de instrução 
criminal, no todo ou em parte; incluir ou excluir jurado na lista geral; denegar a apelação 
ou julgá-la deserta; ordenar a suspensão do processo à vista de questão prejudicial; 
decidir sobre a unificação das penas; decidir o incidente de falsidade ou converter a multa 
em detenção ou em prisão simples.  
Atente-se que, juntamente com o recurso no sentido estrito, residem no processo penal, 
também abrigando o juízo de retratação, tanto a carta testemunhável (que ataca as 
decisões que denegam o recurso, ou admitindo-o, obstam a sua expedição e seguimento 
ao Juízo ad quem) e o agravo destinado a atacar as decisões do Juiz das Execuções 
Penais.   
 
Sentença ato do pensamento 
Nominaliter, como doutrina Caetano Foschini, a palavra sentença vem do latim sentire, 
apreender com os sentidos, perceber, sentir; no momento em que a mesma consiste 
exatamente no sentir, mais do que mesmo apreender, como justa a solução indicada pela 
res judicanda, ou seja, sentir e fazer sentir os fundamentos, os motivos, o próprio direito, o 
porquê da justiça verso o ato de juízo por excelência, no caso um ato do pensar, que, 
como tal, em relação a qualquer coisa, se forma e se desenvolve na mente do que há de 
julgar, mas que, para ser sentido, percebido e eventualmente comparticipado, precisa 
exteriorizar-se e assim tornar-se perceptível, tal qual ocorre com todo e qualquer 
pensamento. Justamente por esta razão que se fala da edição ou prolação da sentença 
ou ainda do ato de sentenciar. Consiste, por seu turno, a sentença, segundo lições deste 
Mestre, em uma conclusão fundamentada, ou, caso se queira, em concludentes 
conclusões, na real motivação que levou o Juiz a solucionar a lide, decidindo sobre o seu 
próprio mérito.  
É ainda o mesmo Foschini que adverte que a correspondência entre motivação e 
dispositivo não é, como sem muita profundidade se crê, relação de conseqüência, mas 
sim de concordância, ou seja, de não contradição, no quanto a motivação tem, no plano 
lógico que lhe é peculiar por sua própria natureza argumentativa, suas conclusões 
autônomas, explícitas ou implícitas, diferentemente do que ocorre com o dispositivo, que 
sob um plano da vontade, deve corresponder às conclusões da motivação. No fim das 
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contas, como observa este mesmo autor, não é próprio da sentença, enquanto ato de 
pensamento que é, impor-se como ato de vontade, e sim persuadir por seus próprios 
fundamentos, em sua força argumentativa.77 Caetano Foschini, op. cit. 
“Sentenza viene da sentire: sensibus percipere. Essa infatti consiste nel sentire como 
giusta la indicata soluzione della regiudicanda, cioè sentire e far sentire le ragioni e quindi 
il perchè della giustizia anzi è l’atto di giudizio per eccellenza, un atto di pensiero che, 
como tale, innanzi tutto necessariamente si forma e si svolge nella mente del giudicante 
ma che, per essere sentito e eventualmente condiviso, deve di necessità esteriozzarsi e 
rendersi percepibile; il che avviene, come per ogni atto di pensiero, a mezzo del liguaggio. 
Ecco perchè comunemente si parla di <<emissione>> della sentenza, col che si esprime il 
concetto della sua necessaria esteriorizzazione, oppure si parla di <<rendere>> la 
sentenza, con il che si há rigurardo alla sua necessaria direzione verso coloro daí quali 
essa è attessa. Essa, come si sta per dire, consiste in una argomentata conclusione o – il 
che è lo stesso – in concludenti argomentazioni e dispositivo non è – come 
superficialmente viene creduto – rapporto di conseguenzialità; essa consiste, in una 
parola, nella motivazioene. Il rapporto tra motivazione e dispositivo non è – come 
superficialmente viene creduto – rapporto di conseguenzialità, ma quello di concordanza 
(cioè di non contraddizione), poichè la motivazione ha, sul piano logico che le è proprio 
per la sua stessa natura argomentativa, le sue proprie autonome conclusiibe (esplicite o 
implicite). Il dispositivo, invece, sul diverso piano della volontà, deve essere 
corrispondente alle conclusioni della motivazione. La sentenza del giudice – poichè sul 
piano della logica giuridica tende, no ad imporsi come atto di volontà, ma a persuadere 
con la forza delle argomentazioni. 
7 
É o mesmo Foschini que, estudando a estrutura mesma da sentença, tema sobre o qual 
importa deter-se com mais profundidade, mais precisamente a parte que atine ao que ele 
chama de formazione della motivazione, que, no seu entender, embasa a própria 
sentenza-giudizio ou mais precisamente a sentença como ato de juízo, lembra que, por 
sua natureza lógica, a idéia de justiça implica uma regola di ragione, ou seja, em uma 
tradução que espero não empobreça o termo ragione, uma regra de causas, de motivos, 
de provas, de argumentos, de raciocínio, ou, sintetizando, do próprio direito ou da própria 
justiça. Assim, no dizer deste mesmo autor, o que, pois, seja encontrado contrário à 
ragione, é arbítrio e se apresenta, por isso, entendido e compreendido como injusto. É 
que, como afirma ainda Foschini, se o agir implica o decidir e, pois, a decisão de uma 
opção, por outra parte, a exigência de justificá-la, qual seja, de fazer que tal eleição 
realize a justiça, assume o seu significado tão-só no quadro do pensamento e assim, pois, 
no trabalho de um verdadeiro discurso argumentativo. 
Inteligível se apresenta tal observação, quando, procurando elucidá-la, o mesmo autor 
conclui afirmando que esta correspondência  da decisão com a justiça é ofertada pela 
própria sentença, entendida stricto sensu, enquanto manifestação do pensamento a 
indicar a própria ratio da opção de sua conclusão e sua conformidade com o ordenamento 
jurídico, no quanto, a sentença, enquanto juízo de justiça, ou seja, determinação do que é 
justo, encontra-se tão-só na determinação dos argumentos que justificam suas 
conclusões.88 Caetano Foschini, op. cit.  
“La natura logica – l’idea di giustizia implica una <<regola di ragione>>. Cioè che è contro 
la ragione è arbitrario e si presenta per ciò steso come ingiusto. Se l’agire implica il 
decidere, e quindi la deliberazione di una scelta (il dispositivo), d’altra parte la esigenza di 
giustificarla, cioè di fare sì che la scelta si riveli corrispondente a giustizia assume il suo 
significato soltanto nel quadro del pensiero e così, nel quadro di un discorso 
argomentativo... Questa corrispondenza della decisione (della <<scelta>>) non già ad 
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arbitrio ma a giustizia è offerta dalla sentenza, intesa in senso stretto, cioè quale 
manifestazione del pensiero indicante la ratio della scelta e la sua conformità 
all’ordinamento giuridico. La sentenza, quindi, in quanto giudizio di giustiza cioè 
deteminazione di ciò che è giusto, è tutta e solo nella determinazione degli argomenti che 
giustificano (rivelano como giusto) conclusione corrispondenti alla <<scelta>> (decisione). 
Essa quindi è tutta nella motivazione. 
8    
Dentro, pois, da sentença enquanto ato de pensamento, oportunas as lições de Hélio 
Tornaghi99 Instituições de Processo Penal, 2a edição, edição Saraiva. 
9, quando o mesmo, estudando a gênese lógica da sentença, afirma não haver dúvida de 
que a sentença encerra um silogismo, cuja premissa maior é a regra legal (no common 
law essa regra se dessume do precedente; no civil law, da lei), cuja premissa menor é o 
fato submetido à apreciação do juiz e cuja conclusão é a submissão do fato à lei, ou, o 
que dá  no  mesmo, a aplicação da lei ao fato. Todo aquele que mata alguém deve sofrer 
uma pena de X anos de reclusão. Ora, Tício matou Caio. Logo, Tício deve suportar X 
anos de reclusão. E observa o mesmo autor que a diferença entre esse raciocínio do juiz 
e o de qualquer outra pessoa está apenas em que as afirmações do juiz são decisivas e 
as do particular, não. No entanto, é ainda o próprio Tornaghi que afirma, dentro de uma 
posição que tenho endossado e que já tive oportunidade de registrar em alguns dos meus 
votos, que, inobstante o direito não possa ser ilógico, não pode o mesmo ser restrito a um 
puro exercício lógico, advertindo que, inegavelmente, seria muita ingenuidade supor que o 
trabalho psíquico e lógico do juiz se resumisse a tal silogismo. Na verdade ele é apenas o 
último ato, o epílogo do drama judicial e é precedido pelo trabalho de pesquisa para o 
descobrimento das premissas.  
Aliás, sobre o tema, Carnelutti1010 Cuestiones, op. cit. 
10, em fazendo um estudo comparativo entre a obra de Alfredo Rocco, La Sentenza 
Civile, e a obra de Kisch, Contributo Alla Dottrina Della Sentenza Civile, observa que, se 
por um lado Alfredo Rocco levou vantagem neste item – sentença como ato de 
pensamento – sobre a quase gêmea obra de Kisch, não chegou, contudo, tal autor a dizer 
mais que a sentença, em sua substância, é um ato de inteligência do juiz, e assim, 
concretamente, um juízo lógico que assume a forma de silogismo. Como observa 
Carnelutti, não foram poucos os que lhe seguiram em tal posicionamento, entre os quais 
ele próprio, Carnelutti, que, confessa, nisto ter pecado, no dizer que geralmente a 
sentença é um sistema de silogismo. Para este autor, avançou em uma investigação, com 
certeza, mais profunda, Calogero (La Logica del Giudice e il Suo Controllo In Cassazione), 
mas, mesmo em relação a este autor, observa Carnelutti, que, ou por não ser autoridade 
no campo específico da ciência jurídica, ou, talvez, por falta de sentimento, até a presente 
data seu trabalho de quase nada serviu. Concluindo, o problema para Carnelutti reside no 
fato de a chamada ciência jurídica, ao englobar o juízo em um silogismo, 
desgraçadamente continuar lastreando-se na ignorância, observação esta que Carnelutti 
estende, de modo a afastar qualquer equívoco, antes de tudo, a ele Carnelutti. 
A verdade é que para entender a própria estrutura da sentença, necessário se faz 
apreender o conceito de juízo, em seu próprio conteúdo formal. É o mesmo Carnelutti 
que, estudando o conteúdo da fórmula do juízo, ao afirmar que o ponto que devemos nos 
centrar é exatamente, sem via de dúvida, de natureza jurídica, questiona se cabe aos 
juristas saber o que é o Juízo, sugerindo que se deixe aos lógicos o que seja de natureza 
lógica. E é conclusivo, quando afirma que o que nos toca fazer, no máximo, é socorrer-
nos das informações dos filósofos e delas nos valer no quanto nos baste, mas em todo 
caso, no mínimo possível. Dentro, pois, de tal posicionamento, é que recorda porque, em 
se referindo à obra de Calogero, já citada, afirmou da mesma faltar-lhe emoção, 
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sentimento, ser uma obra sem calor. E explica: “Suponhamos que os cultivadores da 
lógica, ciência ou filosofia, como quer que se considere, nos proponham dizer o que é que 
se dever tomar por juízo. Resultaria tal empresa em uma tarefa incompleta, no quanto 
estes cientistas, na melhor das hipóteses, nos poderiam mostrar um conceito de juízo 
abstraído da mesa de anatomia”, enquanto precisamos apreender tal conceito na vida, ou 
melhor, diria eu, na própria dinâmica da vida, que para Carnelutti está presente no nascer, 
sofrer, chegar à idade madura, até morrer. E arremata o mesmo Carnelutti: “O juízo, em 
outras palavras, que eles podem oferecer-nos, é um trabalho lógico, enquanto o que 
temos que apreender, é um drama”. 1111 Francesco Carnelutti, Cuestiones, op. cit. 
“¿Toca en verdad a los juristas saber qué es el  juicio? ALFREDO ROCCO, cuando habló 
de la naturaleza lógica de la sentencia, ¿no se fue ultra crepidam? Nuestro problema es el 
de la naturaleza jurídica de la sentencia; en cuanto a la naturaleza lógica toca a los 
lógicos devanar la madeja, o acaso, juntamente con ellos, a los metafísicos, si son 
verdaderamente, entre otras, las cosas que recuerdo haber escuchado en una 
conferencia cuyo  título no recuerdo, aquí, en Roma, a ETIENNE GILSON. Tal es el 
planteamiento preliminar, e incluso prejudicial, que en un noventa por ciento de los casos 
se daría al problema, de ser explícitamente propuesto; y que, después de todo, constituye 
la premisa tácita del  límete acostumbrado de nuestros estudios.  Lo que podemos hacer, 
a lo más, es informarnos de los filósofos y valernos en cuanto sea necesario, pero en todo 
caso lo menos posible, para nuestras construcciones, de las informaciones que nos den. 
Ahora bien, he aquí que comenzamos a comprender por qué yo hablé, a propósito de la 
hermosa monografía de CALOGERO, de una falta de calor. Supongamos que los 
cultivadores de la lógica, ciencia o filosofía, comoquiera que se la considere, nos 
propongamos decir verdaderamente qué es el juicio. No bastaría  entonces para nosotros. 
Lo que ellos nos pueden mostrar, en la mejor hipótesis, es el juicio sobre la mesa de 
anatomía, mientras que nosotros necesitamos verlo en la vida: nacer, crecer, sufrir, llegar 
a la madurez, hasta morir. El juicio, en otras palabras, que ellos pueden ofrecernos, es un 
preparado lógico; el que nosotros tenemos que conocer, es un drama. Tal es también la 
razón en virtud de la cual el problema se pone, y hasta se impone, incomparablemente 
con mayor exigencia al estudioso del derecho penal”. 
11 
Não há como apreender-se o conceito de Juízo, mais do que em sua natureza lógica, na 
sua natureza jurídica, vale dizer, na própria dinâmica da vida, sem que se perquiram, 
igualmente, os conceitos de mérito da sentença penal e de pedido na ação penal. 
No tocante ao mérito da sentença penal, o Ministro Xavier de Albuquerque, em trabalho 
de sua autoria, intitulado Conceito de mérito no Direito Processual Penal, presente nos 
Estudos de Direito e Processo Penal em Homenagem a Nelson Hungria, observa, 
textualmente, que a análise do conceito de mérito colhe inspiração, se integra no estudo 
de maior envergadura e alto valor científico, da distinção entre processo, ação e mérito – 
trilogia que, segundo afirma, parece ter amadurecido toda a longa e já secular elaboração 
doutrinária por último empreendida nos domínios do Direito Processual, e que constitui  “a 
cristalização de todas as verdades entrevistas ou mesmo proclamadas neste século de 
estudo”. 
Não há esquecer o uso da palavra mérito é operado comumente em Direito (positivo e 
científico) quer no sentido qualificativo, enquanto exprimindo determinada qualidade de 
uma figura jurídica (mérito do pedido, de uma pretensão, de uma alegação, da acusação, 
da defesa), quer no sentido quantitativo, expressando, ao invés, uma determinada 
quantidade, um acervo de questões ou de problemas (julgar o mérito, questão que 
pertence ao mérito etc.). Inobstante, a primeira acepção em que é tomado o conceito de 
mérito, sob o enfoque qualitativo, se ajuste mais à noção filosófica de mérito, observa o 
autor restar inquestionável  que somente a segunda acepção, a quantitativa, pode e deve, 
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no estágio atual do desenvolvimento científico processual, ser considerada. E explica: 
“Com efeito, mérito passou a exprimir uma individualidade autônoma, per se, embora 
complexa (acepção quantitativa), e não o atributo de uma individualidade diversa 
(acepção qualitativa); seja ou não a cópia atrofiada de um modelo puro, não importa  - é 
como se a corruptela sobrepujasse e substituísse o paradigma. Quando a doutrina 
conseguiu destacar o mérito, como conteúdo do processo, como continente, e, indo mais 
longe, logrou também extremá-lo da ação, como direito instrumental à obtenção de uma 
decisão sobre ele, não pode deixar de atribuir ao mérito essa segunda e nitidamente 
quantitativa acepção, conferindo-lhe dignidades de categoria colocada em paridade com 
as duas outras. Seria impossível falar-se de processo, ação e mérito como três figuras 
distintas entre si, se ao mérito não se atribuísse essa acepção quantitativa e não 
aqueloutra qualitativa, já igualmente referida; porque nesse  caso, em lugar do trinômio 
amplamente consagrado, poderia, no máximo, erigir-se um binômio de individualidades – 
processo e ação – e um correspondente binômio de qualidades  - mérito do processo e 
mérito da ação”. 
Com sua segurança de mestre, Xavier de Albuquerque observa ainda que, inobstante ter-
se caminhado, em uma primeira orientação, onde se identificava o mérito na relação 
jurídica substancial litigiosa, posição ainda sob a influência civilística, que concebia o 
processo como organismo geral de atuação das obrigações, dela se afastaram os 
processualistas atendendo à existência de “processos em que o seu objeto é, não uma 
relação jurídica, mas a verificação de um fato: a autenticidade ou a falsidade de um 
documento”, como igualmente, há ainda processo que tem “conteúdo puramente 
processual: homologação de sentença estrangeira”, restando assim tal conceito “só 
parcialmente” exato e em qualquer hipótese não unitário, não logrando abranger a 
totalidade de questões. 
Em uma segunda  orientação, amadurecida na compreensão da ação como direito à 
obtenção de uma sentença favorável, isto é, de um pronunciamento em que o juiz declare 
existente e atue a vontade concreta da lei invocada pelo autor, apreendeu-se um outro 
conceito de mérito, não mais fundado na relação jurídica substancial litigiosa, porém na 
vontade concreta da lei, cuja afirmação e atuação se reclamam. 
Partindo do conceito de ação, não como direito concreto à sentença favorável, mas como 
poder jurídico à obtenção de sentença de mérito, chega-se a uma terceira concepção de 
mérito, onde o mérito é relacionado com o pedido do autor, de modo que se entrevê, no 
julgamento do pedido, o julgamento do mérito. 
Finalmente o quarto conceito de mérito exsurge sob a inspiração e comando de 
Carnelutti, identificado na lide, “cujo conceito, amplamente divulgado, aplaudido e 
criticado, é o de conflito de interesses qualificado pela pretensão de um dos interessados 
e pela resistência do outro”. Foi justamente esta concepção, nas palavras de Xavier 
Albuquerque, que encontrou guarida na elaboração do sistema do Código de Processo 
Civil brasileiro, de sorte que, segundo mostra Buzaid, o mérito é, nele, a lide. Donde, 
segundo ainda o mesmo articulista, pode-se concluir que julgar o mérito, no processo 
penal, é decidir a lide. 
Observa Xavier de Albuquerque que estas quatro concepções guardam simétrica 
coerência com as diferentes teorias ao redor da ação. E, de modo conclusivo, afirma: 
“Dando por superada a doutrina imanentista, e por cumpridamente refutada aqueloutra 
concepção do direito concreto de ação, acreditamos poder ultrapassar as duas primeiras 
e correspondentes explicações do conceito de mérito, a que o identifica na relação 
substancial litigiosa como a que o identifica na vontade concreta da lei, cuja afirmação e 
atuação se reclamam; de tal sorte que, reconhecendo amplamente consolidada a teoria 
abstracionista da ação, como corrente de pensamento cujo predomínio não resulta 
malferido  pelas variadas e conhecidas manifestações de abstracionismo radical  ou 
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temperado, parece-nos podermos limitar o nosso exame às duas restantes tendências 
assinaladas: mérito qual lide e mérito qual pedido”. 
Tais acepções se firmam quando o próprio Carnelutti observa que se havia equivocado ao 
considerar o processo penal como um tipo intermédio entre o processo contencioso e o 
processo voluntário; quando partindo da consideração de que o delito é um ilícito com 
sanção múltipla, penal e civil, e de que o processo penal de cognição obtém ao mesmo 
tempo dois resultados – a declaração de certeza do delito, isto é, da ilicitude  penal de um 
fato e a declaração de certeza do ilícito civil, isto é, da ilicitude civil do mesmo fato -, 
afirma que a ele se deve reconhecer não só um caráter intermédio entre o contencioso e 
o não-contencioso, como, igualmente, um caráter misto de um e de outro, de modo a nele 
identificar-se a fusão de um  processo contencioso com um processo voluntário. E 
continua afirmando que, se fosse possível cindir no processo penal o conteúdo penal do 
conteúdo não penal (civil), sob o primeiro de tais aspectos ele seria genuinamente um 
processo não-contencioso. Entretanto, persiste em falar em pretensão, que seria aquilo 
em que se converte a questão penal quando passa do campo lógico para o campo 
prático. 
Aliás, sobre a possibilidade de identificar, em matéria penal, o mérito no pedido, oportuno, 
primeiramente, fixar bem o sentido desse último vocábulo – pedido - na doutrina 
processual civil, para o que oportuno socorrer-se dos ensinamentos de Liebman, que, 
demonstrando que, no processo civil, as partes são soberanas na decisão de submeter ou 
não, ao julgamento da autoridade judiciária, o conflito de interesses que surgiu entre elas, 
podendo assim submeter-lhe só uma parte desse conflito, de sorte que neste caso o 
objeto do processo é constituído apenas por aquela parte do conflito de interesses, a 
respeito da qual pediram as partes uma decisão, afirma que o elemento que delimita em 
concreto o mérito da causa não é, portanto,  o conflito existente entre as partes fora do 
processo e sim o pedido feito ao juiz em relação àquele conflito. No pedido, pois, verifica, 
encontra-se o limite da lide, no quando, só e em face desse pedido, o juiz pode intervir, 
examinar o caso e julgar de acordo com a lei, decidindo se o pedido é ou não procedente, 
e, assim, concedendo ou negando, em conseqüência, a providência pedida, razão por 
que, entendendo que o pedido do autor é o objeto do processo, o define Liebman como 
manifestação da vontade dirigida à autoridade judiciária, requerendo desta uma atividade 
de determinado conteúdo. 
Em sentido amplo, pois, tem-se, nas lições de Xavier de Albuquerque, pedido como o ato 
de impulso processual que provoca a atividade jurisdicional (demanda); em sentido 
estrito, a indicação de uma concreta providência reclamada do magistrado (pedido em 
sentido próprio). 
Ao lado destas considerações, Xavier de Albuquerque entende ponderar também que, a 
depender da natureza do interesse imediatamente servido pela demanda (pedido lato 
sensu), dela igualmente destacam-se dois tipos fundamentais: um, de demanda privada, 
em largo sentido, quando veicula  proximamente um interesse privado; e outro, de 
demanda pública, quando, ao contrário, veicula proximamente um interesse público.  
Ora, tais tipos fundamentais de demanda, observa o autor, guardam entre si visíveis 
diferenças de conteúdo, e assim o contido em um, necessariamente, não se encontra no 
outro. E aqui parece então possível assentar, com vistas à finalidade deste estudo, que, 
enquanto o pedido (stricto sensu) reside naqueles tipos de demanda privada em sentido 
amplo, e isso vale, quer quando a continência é originária, vale dizer, simultânea à sua 
formulação, quer quando sucessiva, tal fenômeno não ocorre naqueles tipos de demanda 
pública, cuja especial feição geralmente dispensa o pedido por inteiro. E de forma clara 
afirma que o fato da demanda penal (pública) prescindir do pedido (stricto sensu) é tese 
sustentada pela doutrina naqueles países cuja lei, à maneira da nossa, não exige do 
Ministério Público uma especial e definida atitude tendente à condenação do acusado e à 
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aplicação da pena. Desta sorte, só concorrendo esse elemento nos casos excepcionais 
de ação penal privada, e não na ação pública, que constitui a generalidade do processo 
penal, resulta prejudicada no processo penal a possibilidade  de identificação do mérito no 
pedido. 
Esclarecedoras são, pois, as conclusões do Ministro Xavier de Albuquerque, quando 
registra textualmente: “As dificuldades que se opõem à utilização no campo do processo 
penal de qualquer das concepções de mérito elaboradas para os fins do processo civil 
parecem afinal derivar principalmente da acentuada limitação que elas impõem ao 
conteúdo do processo à materialia iudicii. Enquanto na perspectiva do processo civil só se 
pode ter em conta aquela porção da realidade pré-processual que foi nele limitada e 
conscientemente introduzida pelos litigantes, e para aquele exclusivo efeito também 
determinado pelo pedido do autor, de sorte que o juiz não pode, por maior que resulte a 
latitude da sua cognição acerca da realidade histórica investigada, dizer o direito a ela 
aplicável senão na medida e para os fins indicados pelas partes; no  processo penal, ao 
invés – e particularmente na sua forma macroscópica, que é a do processo condenatório - 
a virtude limitadora da demanda não atua senão naquilo que tange à identificação da 
realidade histórica que ela tem por objeto, perdendo essa eficácia em relação à sua 
verificação quantitativa, à sua qualificação jurídica e à atuação concreta de suas 
conseqüências. Ao passo que a limitação do conteúdo processual tem, no processo civil, 
inspiração por assim dizer subjetivista, no sentido de que deriva das atitudes e 
manifestações dos sujeitos do litígio, no processo penal o critério dessa limitação é 
francamente objetivista e  assenta, tão-somente, na identidade essencial do fato narrado 
pelo autor.  A demanda penal propõe ao juiz, antes de mais nada, a determinação de um 
fato, e somente em relação à sua identificação impõe limitações ao poder de investigação 
e de decisão do magistrado. As concepções civilísticas do mérito não se prestam, em 
conseqüência, para a sua conceituação no processo penal, pela razão primária de não 
coincidirem as perspectivas dos dois tipos de processo: se o objeto do processo civil pode 
ser “fracionário”, configurando somente uma porção da realidade pré-processual e 
excluindo do âmbito da cognição, e mais ainda da decisão do julgador, a porção 
remanescente, o objeto do processo penal condenatório há de ser “total” e deve retratar, 
em conseqüência, a realidade histórica  pré-processual em sua integralidade, ainda que a 
tenha fracionado a demanda inicial”. 
Em cuidando especificamente da estrutura da sentença, em sua fase completa, Caetano 
Foschini diz que a mesma compreende a formação de sua motivação, isto é, sua 
construção enquanto sentença-juízo; sua formação como sentença-documento; sua 
exteriorização, através de sua comunicação às partes e, por fim, a atividade de eventuais 
contramotivações das partes, a tomarem corpo nos próprios motivos da impugnação à 
mesma.1212 Caetano Foschini, op. cit. 
“Pertante la struttura dell’intera fase della sentenza comprende (a) la formazione della 
motivazione cioè della sentenza-giudizio; la formazione della sentenza-documento; la 
comunicazione della sentenza alle parti; ed infine l’attività di eventuale contromotivazione 
delle parti (motivi d’impuganazione)”. 
12 
Oportuna uma pequena meditação sobre o fenômeno da sentença-juízo, no quanto 
compreende ela a formação específica da motivação de tal decisum. Compõe ela o seu 
próprio conteúdo, devendo, por isto, segundo lições de Foschini, abranger totalmente a 
matéria do juízo e também sempre exaurir a res judicanda em função de sua própria 
complexidade, justamente porque esta permite que se cinda tal res judicanda, por um lado 
em uma situação de fato e uma situação de direito e, por outro lado, em uma situação 
preceptiva em relação ao dolo ou culpa lato sensu e uma situação dispositiva, relativa à 
responsabilidade, isto, precisamente, no quanto a motivação a corporificar o conteúdo da 
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sentença deve abrigar os fundamentos atinentes ao juízo do direito, ao juízo do dolo  ou 
culpa lato sensu e igualmente aqueles relativos ao juízo da responsabilidade penal. Disto 
decorre, com relação ao âmbito da motivação, que não deve tão-só dizer respeito à 
correlação com a matéria integrante da acusação, mas também à relação com a defesa 
em sua totalidade, de tal modo que a motivação deve conter, concretamente, a defesa em 
toda sua amplitude e complexidade.1313 Caetano Foschini, op. cit. 
“La motivazione deve consistere nella <<(concisa>> esposizione dei motivi de fatto e di 
diritto su cui la sentenza è fondata>>. In realtà il contenuto della motivazione deve essere 
tal da coprire tuttl la materia del giudizio e quindi – a parte i casi di connessione (processo 
cumulativo) nei qual deve estendersi a tute le regiudicande connesse – essa deve pur 
sempre esaurire la regiudicanda in funzione della sua stessa complessità e poichè questa 
lascia scindere la regiudicanda, da un lato in una situazione di fatto e in una situazione di 
diritto e dall’altra in una situazione precettiva (colpevolezza) e in una situazione dispositiva 
(responsabilità), pertanto la motivazione deve contenere le ragioni del giudizio su fatto, 
quelle del giudizio di diritto, del giudizio sulla colpevolezza e quelle del giudizio sulla 
responsabilità. Inoltre l’ambito della motivazione non è dato solo dalla correlazione con 
l’accusa contestata, ma anche dalla correlazione con la difesa espletata, e così daí più 
complessi limiti assunti in concreto dal contraddittorio; pertanto la motivazione deve tener 
conto anche delle istanze avanzate, delle eccezioni opposte e degli argomentei trattati 
dagli uffici delle parti”. 
13 
No tocante à situação fática, é o mesmo autor que lembra não tratar-se de um dado 
pacífico diante do qual o juiz se quedará unicamente a aplicar as normas jurídicas, mas 
deverá tratá-la como sendo a própria matéria do juízo, ou seja, que há de ser assim 
erigida e cujos elementos de construção são as provas, vale dizer, outros juízos de 
valores. Assim, pois, o juiz, de modo a evitar que pronuncie o seu juízo de modo 
arbitrário, julgará segundo a justiça e a verdade, resolvendo a questão da situação de fato 
em sua complexidade, realizando um juízo fundado nas argumentações probatórias.1414 
Caetano Foschini, op. cit. 
“La situazione di fatto non è un dato pacifico al quale il giudice è chiamato sol ad 
<<aplicare>> le norme giuriche, ma è esa stessa materia di guidizio cioè di ricostruzione. 
Gli strumenti della ricostruzione sono le prove, cioè altri giudizi (strumentali). Il giudice, 
pertanto, per non decidire in modo arbitrario ma per giudicare secondo giustizia e verità, 
deve inquadrare la situazione di fatto nel suo complesso e nei suoi particolari che 
interessano in un discorso ragonevole, deve cioè esprimere un giudizio fondato su 
argomentazioni (probatorie)”. 
14  
Da mesma forma a situação de direito não se apresenta já delineada nem por uma norma 
legislativa abstrata e preestabelecida, nem tampouco por um conjunto de normas 
legislativas preestabelecido que o juiz aplica ao fato concreto, como freqüente e 
simplesmente se tem entendido, de tal modo a resolver-se o caso através de uma 
operação automática despida de qualquer motivação, mas, ao contrário, é constituída tal 
fase por um juízo de valoração jurídica do fato, ou seja, por uma reconstrução sob a 
specie juris, atendendo à sua qualificação jurídica, e assim, pois, por sua própria 
qualificação e enquadramento no sistema dos valores jurídicos aceito e válido pela 
comunidade, tudo tendo por base normas, vale dizer, princípios de valor jurídico, que se 
constituem em instrumentais para tal fim. Eis porque o encontro  e, pois, a seleção das 
normas jurídicas aplicáveis à hipótese, no tocante à sua própria utilização, orientada pela 
qualificação e valoração jurídica do fato, e, pois, pela sua construção segundo o tipo, in 
specie, constituem um complexo juízo que, para corresponder à justiça e não espelhar o 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

arbítrio, deve traduzir-se em um discurso harmônico que exprima seus próprios 
fundamentos e desta forma cristalizar razão do juízo valorativo.1515 Caetano Foschini, op. 
cit. 
“La situtazione di diritto ugualmente non è già constituita – come frequentemente e 
semplicisticamente si ritiene – da una prestabilita astratta norma legislativa o da un 
prestabilito complesso di astratte norme legislative che il giudice <<aplica>> al fatto 
concreto, nel qual caso si tratterebbe di una operazione automatica nella quale non vi 
sarebbe posto per una motivazione, la ratio della’applicazione esaurendosi unicamente 
nella stessa mera <<esistenza>> della norma legilslativa. Essa è contituita invece da un 
giudizio di valutazione giudirica del fatto, cioè da una sua ricostruzione sub specie juris, 
cioè da una sua qualifacazione giuridica, quindi da una sua qualificazione ed 
inquadramento nel sistema dei valori giuridici accettati e validi per la comunità, e tutto ciò 
in base a norme, cioè pur sempre in base a principi di valore giuridico che, a tale fine, 
hanno valore strumentale.  Ecco perchè tanto il reperimento e così la sceltalta delle norme 
giuridiche (scritte e non scritte), quanto la loro stessa utilizzazione per la qualificazione e 
valutazione giuridica del fatto e così per la sua costruzione quale fattispecie giuridica, 
constituiscono un complesso giudizio che, per corrispondere a giustizia (e non ad arbitrio) 
deve tradursi in un discorso armontativo che ne esprima le ragione e così la 
ragionevolezza”. 
15 
Por fim, a situação preceptiva guarda a própria essência de todos os requisitos e a 
existência (ou inexistência) do dolo, pressuposto da responsabilidade penal. Já a situação 
dispositiva, por seu turno, encerra os requisitos e as condições relativas à 
responsabilidade, na qual (mediante o juízo) haverá de traduzir-se o dolo, guardando, 
assim, o se, o como e o quanto da punição.1616 Caetano Foschini, op. cit. 
“La situazaione precettiva, riguarda l’esistenza di tutti i requisiti e l’esistenza (o 
inesistenza) di tutte le condiozioni obiettive e subiettive, cioè il complesso di quanto 
necessario affinchè possa ritenersi sussistente la situazione di concreta colpevolezza 
penale del reo quale prssupposto della sua penale responsabilità. La situazione 
dispositiva riguarda invece i requisiti e le condizioni relative alla responsabilità nella quale 
(mediante il giudizio) deve tradursi la colpevolezza, riguarda quindi il se, il come e il 
quanto della punizione”. 
16 
Para encerrar, reporto-me, mais uma vez, aos ensinamentos de Hélio Tornaghi.1717 
Instituições, op. cit. 
17 Lembra aquele autor que, com o tempo, o termo sentença afastou-se do seu 
significado original apanhado pelos romanos, sentire, para aplicar-se a todas as decisões 
do juiz, falando-se, então, em: sentença definitiva, no seu dizer, a que define o mérito, isto 
é, a que diz se o pedido feito pelo autor merece atendimento); sentença terminativa (a que 
põe termo ao processo sem entrar no mérito); sentença interlocutória, a que decide 
incidente do processo, e assim por diante. O Código de Processo Penal vigente parece 
ter querido  chamar sentença o ato pelo qual o juiz julga o mérito (v., por exemplo, os arts. 
63, 65,66,67, III, 593, I) e “decisão” as demais resoluções do juiz (v., v. g., os arts. 67, II, 
593, II). Isso ressalta de distinção feita, por vezes, no mesmo artigo, como é o caso do 67, 
II e III; do 593, I e II. Não obstante, a pronúncia é chamada de sentença  (arts. 408, § 1º, 
373, II). A não ser nessa última hipótese, sentença é, no Código de Processo Penal, a 
decisão de mérito. Com ela o juiz rende a prestação jurisdicional, prometida pelo Estado 
ao proibir aos particulares a realização da justiça pelas próprias mãos e ao chamar a si a 
decisão dos conflitos de interesse. Conseqüentemente, com a sentença o juiz exaure a 
sua tarefa. 
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Lembra, ainda, este autor que, manifestando o juiz, de modo concreto, a vontade 
enunciada na lei de maneira abstrata, transforma a sentença em um ato jurídico que, 
como tal, produz efeitos que variam conforme o seu conteúdo. Igualmente lembra que, 
independentemente do teor da sentença, o simples pronunciamento dela produz efeitos 
que a lei faz decorrer do fato de ter sido proferida, ao que sintetiza: “Os efeitos da 
sentença como ato decorrem da vontade do juiz; os da sentença como fato não se 
subordinam a essa vontade”. 
E é conclusivo quando lembra que, para a correta aplicação do Direito, o juiz não deve 
apenas ter em conta a coincidência do fato ocorrido com o que é apontado na lei (isto é, a 
tipicidade do fato, v. g., houve ou não subtração de coisa alheia móvel? houve ou não 
contrato preliminar?), deve, também, apurar a coincidência entre a pretensão do autor e 
uma norma de lei. Se nenhuma lei ampara o pedido do autor, esse tem de ser rechaçado. 
Se alguma lei fundamenta a pretensão, ela é acolhida. Mas, igualmente, é preciso 
verificar se a norma em que o fato se enquadra autoriza os mesmos efeitos jurídicos 
pretendidos pela parte. 
Finalmente algumas considerações sobre a sentença condenatória e a sentença 
absolutória. Giusepppe Leone afirma ser característica própria da sentença condenatória 
mais do que, simplesmente, comprovar a responsabilidade e infligir a pena, a 
transformação da obrigação penal, para cujo cumprimento o direito contava  com a 
vontade ativa do obrigado (no quanto sujeito à lei penal), em submissão passiva à força 
da mesma sentença, contra a qual a vontade do condenado já não conta, isto é, na 
transformação da obrigação em sujeição.1818 Giuseppe Leone, Tratado de Derecho 
Procesal Penal, vol. 2, 1ª edição, EJEA - Buenos Aires.  
“Se puede hacer notar sintéticamente en esta sede que la opinión predominante es en el 
sentido de mantener a la sentencia penal que comprueba la responsabilidad e inflige la 
pena, el carácter típico de sentencia de condena. Nosotros creemos que la definición de 
Calamandrei (ob. cit., pág. 189), según la cual la característica esencial de la condena 
está en la ‘transformación de la obligación para cuyo cumplimiento contaba el derecho 
con la voluntad activa del obligado, en sometimiento pasivo a la fuerza ajuena contra la 
cual la voluntad del condenado no cuenta ya’, esto es, en la transformación de la 
obligación en sometimiento, es la más aceptable; de este modo puede configurarse la 
sentencia penal de condena.”  
 
18  
No tocante à sentença absolutória, levando em consideração o estabelecido no art. 386 
do CPBB, já me posicionei, socorrendo-me de lições  de Hélio Tornaghi e outros 
processualistas: 
Falta e insuficiência de prova - as hipóteses dos incisos II (não haver prova da existência 
do fato) e IV (não haver prova de autoria) são diferentes da do inciso VI (não existir prova 
suficiente para a condenação). Nas duas primeiras não há prova alguma contra o réu; na 
última existe um princípio de prova, apenas não suficiente para autorizar a condenação. 
Cabe ao acusador (Ministério Público, nas ações públicas; ofendido, seu representante 
legal ou seu sucessor, nas ações privadas) provar a acusação. Essa prova pode vir 
também aos autos por qualquer outra via: por ato do juiz ou do próprio réu. Mas se, afinal, 
não foi feita a prova do fato (inc. III) ou da autoria (inc. IV), deve entender-se que a 
acusação não tem fundamento. No último caso (inc. VI), a prova foi parcialmente 
produzida, pode ensejar a suspeita de culpabilidade do réu, talvez a ponderosa suspeita, 
mas ainda assim apenas a suspeita. Essa é suficiente para a denúncia e para a queixa; 
jamais para a condenação.  
Talvez fosse correto distinguir três situações diversas: 
- aquela em que o juiz proclama a inocência (incs. I, III, e V); 
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- aquela em que ele absolve, desliga da acusação; 
- aquela em que ele deixa de condenar. 
As conseqüências jurídicas e morais de cada uma das causas de absolvição previstas no 
art. 386 são diversas umas das outras: 
I - Prova de inexistência do fato. A absolvição, por estar provado que o fato atribuído ao 
réu não existiu, não ocorreu, é a mais radical forma de isenção: se o fato atribuído a Tício 
é o de haver destruído um monumento e os autos demonstram que esse não foi sequer 
tocado e continua absolutamente íntegro, Tício deve ser proclamado inocente por “estar 
provada a inexistência do fato”. 
Nesse caso - e só nesse caso - a absolvição impede até a propositura da ação civil para o 
ressarcimento do suposto dano (Cód. Proc. Penal, art. 66). 
II - Falta de prova da existência do fato. Neste caso não há prova nem num sentido nem 
no outro. Dois irmãos (Naves) são acusados de haver matado certo sujeito, desaparecido. 
Não há prova nem de que ele está morto nem de que esteja vivo. O júri os absolve por 
falta de prova da existência do fato. O Tribunal de Justiça reforma a sentença (na vigência 
da Lei nº 167, de 05.01.1938) para condená-los. Posteriormente aparece vivo o “morto”, 
isto é, aparece a prova de inexistência do fato que antes faltava. 
O Código de Processo Penal italiano iguala as hipóteses que no brasileiro aparecem nos 
incisos I e II do art. 386 (art. 479, alínea II). 
III - Atipicidade do fato. O inciso III, que manda absolver por “não constituir o fato infração 
penal”, deve ser entendido como referente ao caso de fato não descrito na lei como crime, 
fato atípico. Portanto, fato que não constitui infração penal em tese. Se alguém fosse 
denunciado por não haver pago uma dívida (hipótese evidentemente  caricatural) o juiz 
deveria absolvê-lo porque o fato de não pagar dívida não está definido em lei como crime. 
A circunstância de o fato não ser crime na hipótese, no caso concreto, por ser 
excepcionalmente lícito (Cód. Penal, art. 19), também leva à absolvição, mas com 
fundamento no inciso V. 
IV - Falta de prova de autoria ou participação. Fala este inciso em falta de “prova de ter o 
réu concorrido para a infração penal”. Deve entender-se, entretanto, que ele se refere 
também ao caso de autor único. Se não houver nenhuma prova  de que o réu foi o autor 
da infração (Cód. Penal, art. 11) ou de que de algum modo contribui para ela (Cód. Penal, 
art. 25), o juiz deve absolvê-lo com fundamento neste inciso IV do art. 386. 
Diferente é o caso de haver um princípio de prova, que permita suspeitar mas não 
autorize a certeza da autoria ou da participação. Nesse caso o fundamento da absolvição 
será o do inciso VI. 
V - Existência de circunstância que exclua o crime ou que isente o réu da pena. O fato 
pode ser típico, isto é, previsto em lei como crime, e, não obstante, ser lícito. Isso ocorre 
nas hipóteses do art. 19 do Código Penal.  O fato, em tese, é ilícito; mas, na hipótese, é 
lícito. Matar alguém é fato típico (está descrito no art. 121 do Cód. Penal) e, em tese, 
ilícito. Se, porém, o homicídio foi praticado (por exemplo) em legítima defesa, o fato é 
lícito. A tipicidade funciona como indício de antijuridicidade, mas apenas indício: o fato 
típico pode, excepcionalmente (nas hipóteses do art. 19 do Cód. Penal) ser conforme o 
Direito. 
Nesse caso a pena se exclui por via objetiva: o fato é lícito. 
De outras vezes, o fato é típico e ilícito, tanto em abstrato quanto em concreto. Mas o 
agente (ou um dos agentes) é isento de pena em virtude de circunstância pessoal. A pena 
se exclui por via subjetiva: só aquele agente fica isento dela (arts. 17, 18, 19, 22 e 24, 
parágrafo 1º, do Cód. Penal). 
Em todos esses casos o juiz absolve o réu com fundamento no inciso V do art. 386. 
VI - Insuficiência de prova para a condenação. Nesse caso é que a máxima in dubio pro 
reo  se aplica em toda sua força. Existem, no processo, elementos que levariam a 
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considerar o réu culpado, mas há outros que permitem supô-lo inocente. Estabelece-se a 
dúvida no espírito do juiz e, nesse estado de incerteza, ele absolve. 
Note-se, porém, que a incerteza deve ser quanto ao fato, à autoria ou à culpa (lato sensu) 
do réu. A vacilação, o escrúpulo, a hesitação quanto à existência das causas de exclusão 
de pena (por via objetiva ou subjetiva) não impedem o juiz de condenar, pois cabe ao 
acusado o ônus de provar os fatos extintivos. 
Observe-se, ainda, que a dúvida que permite a absolvição, no caso do inciso VI, é quanto 
à matéria de fato: dúvida quanto à prova. Não quanto à questão de Direito que o juiz tem 
de decidir, de modo claro e preciso. 
 
O Sistema Penitenciário Brasileiro Como Órgão De Controle Da Criminalidade 
PETRUCIO FERREIRA 
Juiz do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 
Em seu Tratado Das Penas, Aníbal Bruno textualmente afirma: "Não é possível a 
existência de uma comunidade social estável sem o poder compulsor que torne efetiva a 
obediência às normas de comportamento necessárias à segurança de um regime de paz 
e disciplina. Essa é realmente a razão de ser da pena. Por meio desta procura-se conter 
os impulsos egoístas estimulados por condições diversas que conduzem o homem à 
prática do crime. E assim se tenha assegurado o respeito aos valores de cuja proteção 
depende a vida e a persistência da comunidade social organizada... Funda-se, então, a 
legitimidade da pena na imprescindibilidade da sua existência para que o agregado social 
possa subsistir. A razão que a impõe é a necessidade". 
Para Vincenzo Cavallo, Diritto Penale, a pena, em relação ao Direito Penal, apresenta um 
dos conceitos dos mais debatidos, vez que, juridicamente, a pena em seu sentido formal 
se apresenta como a conseqüência jurídica do crime, enquanto em seu sentido 
substancial é aquela particular aflição decorrente da diminuição ou perda do fruir de bens 
pessoais ou econômicos imposta pela aplicação da lei, da parte de uma autoridade que 
se encontra acima do indivíduo, aquele que cometeu um crime. Ao perguntar o mesmo 
autor "Porque se pune?", responde ser necessário estabelecer-se o fundamento racional 
da pena, distinguindo entre os fundamentos filosófico ou racional, jurídico e de fato, e 
conclui afirmando que o fundamento jurídico da pena está na própria lei penal, na qual  
está a base para a sua aplicação desde que violada uma determinada norma, vez que é a 
lei, como prevê o preceito, que também estabelece uma pena à qual há de submeter-se 
àquele que violar tal preceito. Já o seu fundamento fático é fornecido pela existência no 
tipo penal daquele elemento particular que a lei exige para poder aplicá-la e, finalmente, o 
seu fundamento filosófico transcende as questões da base concreta sob a qual ela possa 
ser posta e exprime o seu fundamento genericamente, razão por que coincide com o 
fundamento do direito de punir. É ainda Vicenzo Cavallo que, ao agrupar as várias teorias 
a respeito da pena, leva em conta os princípios que as fundamentam, no caso: 
a) aquelas que têm como fundamento a sua própria intrínseca  justiça e que se 
distinguem em: 
I. absolutas (que põem a razão da pena nela mesma, ou seja, sustentam que se pune tão-
só pelo fato da existência do crime, vez que a pena é o justo castigo para o seu 
cumprimento – pune-se porque se desrespeitou o comando legal); 
II. as relativas (que põem como fundamento da pena os fins individuais e sociais 
consistentes no evitar o delito para o futuro – pune-se para que não se desrespeite o 
comando legal);  
III. as mistas ou sintéticas (que têm como fundamento da pena tanto a sua intrínseca 
justiça como os fins individuais e sociais, objetivando não se repitam para o futuro outros 
crimes).  
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b) as teorias que assentam o fundamento da pena na autoridade da qual emana ou, na 
justiça a que se propõe, ou, nos fins que lhe são atribuídos, distinguindo-se, no caso, em: 
I. imperativas (onde o fundamento da pena se identifica na divindade); 
II. retributivas (a sua razão de ser reside na justiça ou na moralidade, substituindo-se a 
divindade (segundo Henting, por uma abstração impessoal);  
III. finalísticas (cujo fundamento se encontra nos próprios fins que lhe sejam atribuídos);  
c) as teorias  que levam em consideração os resultados por ela alcançados, distinguindo-
se, no caso, em: 
I. céticas (excluem absolutamente uma teoria sobre a pena ou não crêem em sua 
legitimidade, entendendo que a mesma deva desaparecer, vez que não tem razão de ser 
em um Estado evoluído, no qual os cidadãos não deveriam cometer crime);  
II. realistas (constroem uma teoria da pena fundada nos próprios fins que se lhe 
reconhecem);  
d) as teorias identificadas em razão da natureza do fim que atribuem à pena e, no caso, 
se distinguem:  
I. naturalistas (sustentam que a pena objetiva um fim de caráter utilitário, em 
conformidade com os fins identicamente perseguidos pelos seres do mundo natural. É a 
teoria da seleção natural, da defesa social);  
II. espiritualistas (atribuem à pena um valor espiritual, por entender que a mesma reflete 
no espírito. É a teoria da educação ou correção do réu); 
III. psicológicas (entendem que a pena pretende criar motivos antagônicos  na intenção do 
culpado e de todos os co-autores, de modo a conseguir que não mais cometam crime. A 
teoria da intimidação);  
IV. éticas (sustentam  a influência da pena sobre o espírito do culpado de modo a 
restaurar em seu ânimo como no ambiente externo ou mesmo na consciência de todos os 
co-réus a ordem jurídica violada, provocando uma catarse espiritual no réu que o leva ao 
arrependimento, a um reexame  e a corrigir-se).  
Mas é o próprio Vincenzo Cavallo que, sintetizando, afirma serem as funções da pena:  
1. em relação  à coletividade:  
a) antes do crime - (coação psico-social realizada através da ameaça nela contida);  
b) depois do crime - (coação psicossocial mediante o exemplo nela contido e a 
reafirmação do direito pela segurança da sociedade).  
2. Em relação ao réu:  
a) antes do crime - (coação psicológica no tocante a ele enquanto membro da 
coletividade);  
b) depois do crime - (as retribuição e a reeducação).  
3. Em relação aos efeitos a que se propõe:  
a) instrumento de emenda;  
b) modalidade de associalização).  
Partindo, pois, das funções a que se propõe a pena, necessariamente se identifica na 
mesma um instrumento de controle da criminalidade, no quanto, antes do crime, em 
relação à coletividadee ao provável réu, funciona como elemento inibidor psicológico-
social em razão da ameaça de sua aplicação, se violada a norma legal, e após o crime, 
que em relação à sociedade se reveste de elemento de coação psicossocial, enquanto 
elemento de natureza pedagógica, no quanto se apresenta como exemplo a atingir todo 
aquele que se aventure a desrespeitar a lei, e em relação ao réu, tanto como elemento 
retributivo (punição pelo desrespeito à Lei), como e principalmente elemento de 
reeducação, e assim e só assim a pena atingirá suas finalidades de instrumento de 
emenda e modalidade de associalização. 
Dentro, pois, de tal esquema, é que surge o sistema penitenciário, que, sendo a 
instituição onde será cumprida a pena privativa de liberdade, deverá instrumentalizar 
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exatamente as próprias finalidades a que se destina a pena como INSTRUMENTO DE 
CONTROLE DA CRIMINALIDADE, em seus elementos psíquicos, sócio-pedagógicos e 
legais. 
Neste particular, importante a lição de Betiol, O Problema Penal, quando lembra, em 
relação ao problema político da pena, no momento em que se tem a mesma como 
elemento de prevenção geral (pune-se para que não se desrespeite a Lei), observa que, 
no momento em que se deixa de lado a relação de proporção entre o fato e a pena, finda-
se por sacrificar-se o indivíduo, para, através de tal sacrifício, ensinar à generalidade dos 
indivíduos a afastar-se da criminalidade e, desta maneira, a punição do indivíduo se 
apresenta como instrumento útil para salvaguardar-se um interesse geral, podendo 
ocorrer no caso, onde a utilidade da pena vale mais que sua conseqüência legal, de não 
se exigir do punido seja ou não ele culpado. E conclui o mesmo Betiol: 
 "Se é verdade que o direito começa onde o terror acaba, é igualmente verdade que o 
reino do terror não é apenas aquele em que falta uma lei e impera o arbítrio, mas também 
aquele onde a lei supera os limites da proporção, na intenção de deter a mão dos 
delinqüentes. Mas porque estes nunca, em tempo algum, se deixaram dominar pelo terror 
das penas exageradas, a prevenção geral acaba, assim, por matar a própria pena, na 
medida em que a priva, efetivamente, de todo o poder; ela transforma-se numa espécie 
de espantalho, que não incute receio a ninguém". 
Este é o quadro do atual sistema penitenciário brasileiro, que, na verdade, apresenta-se 
como um agrupado desumano do “lixo da sociedade”, onde nem sequer há um 
acompanhamento dos presos, em termos sociais, de saúde, e Direito, registrando-se 
vários casos de presos que tem seus internamentos perpetuados em presídios, 
independente de já terem cumprido suas penas. 
No Estado de Pernambuco a situação não é diferente. Neste sentido registra o Jornal do 
Comércio deste domingo passado - 07.06.98 -, no caderno Cidades, onde, entre outras, 
lê-se Penitenciárias são territórios sem lei, e em cuja reportagem se afirma que “As 
deficiências crônicas do sistema penitenciário de Pernambuco chegaram a um nível de 
saturação tão extremo que nem as autoridades responsáveis pela segurança das 
unidades prisionais se esforçam mais em escondê-las. O que se  viu após a tragédia 
ocorrida na Penitenciária Barreto Campelo, quando 22 presos foram assassinados numa 
ação coletiva de eliminação, foi uma espécie de reconhecimento de que o Estado está 
perdendo para os presos o controle sobre o sistema. Nessa disputa de forças, o ponto de 
desequilíbrio reside na soma de mazelas como a superpopulação carcerária, o número 
insuficiente de agentes penitenciários e a permanente ausência de recursos para criação 
de novas vagas”. Sobre o problema, onde se chega à lamentável constatação que no 
Sistema Penitenciário em Pernambuco  o “Comando fica nas mãos dos detentos”, Jaime 
Bevenuto – Coordenador do Gabinete de Apoio às Organizações Populares – Gajop -  
afirma que “os guardas desobedecem a todo o momento às determinações da Secretaria 
da Justiça, numa prova de que falta liderança no sistema penitenciário (existem denúncias 
de que houve conivência dos agentes no massacre porque os presos assassinados eram 
acusados de perturbar a tranquilidade da prisão).  
Para o Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, a única forma do Estado 
retomar o controle da situação “é com a construção de unidades prisionais”. Por outro 
lado, o Ministério da  Justiça cortou em 50% verba destinada ao Estado e o Dr. Roberto 
Franca, Secretário da Justiça do Estado, diz: “Vivo esperando por uma nova rebelião... os 
conflitos no sistema penitenciário são previsíveis... acreditar em expectativas fantasiosas 
só serve para protelar ainda mais as medidas concretas que precisam ser tomadas com 
urgência - A sociedade tem colocado os presos como se fossem um lixo que se bota 
embaixo do tapete”. 
Urge, no meu entender, antes que tudo, rever a própria sistemática da pena, em uma 
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maior valorização das penas alternativas em lugar das penas privativas de liberdades, e 
quanto a estas, partir-se para outras modalidades de execução que mais ajudassem a 
pena a realizar sua maior atividade de reeducação do apenado, em termos de trabalho 
para a comunidade, e principalmente de humanização dos presídios. 
 

JURISPRUDÊNCIA 

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 1.173-RN 
Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Autor: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS – IBAMA 
Réus: CLAUDIUS MONTE DE SENA E OUTROS 
Advogados: DRS. AFONSO CELSO PINHEIRO E OUTROS (AUTOR) E RAULINO 
SALES SOBRINHO (RÉUS) 

EMENTA 
Ação Rescisória. Prazo de 2 (dois) anos a contar do trânsito em julgado da decisão 
rescindenda. Ajuizamento extemporâneo. Reconhecimento da decadência. Extinção do 
processo com julgamento de mérito. 
- Ajuizada a ação rescisória após o transcurso de 2 (dois) anos a partir do trânsito em 
julgado da decisão rescindenda, impende o reconhecimento da decadência do direito de 
ação. 
-Não aproveitam ao autor as disposições do art. 4º da MP 1.577/98, que alterou para 4 
(quatro) anos o prazo da ação rescisória, nem sua reedição pela MP 1.577-5, ampliando-o 
para 5 (cinco) anos, porque, não somente a ação foi extemporaneamente ajuizada antes 
da vigência de tais disposições, como também o STF havia deferido liminar suspendendo 
a eficácia de tal norma (ADin 1.753-2/DF), e, ainda, a MP 1.658-12, de 05.05.98, 
expressamente revogou essa norma provisória elastecedora do prazo para propositura da 
ação rescisória. 
- Extinção do processo com julgamento de mérito. Ônus da sucumbência a serem 
suportados pelo autor. Honorários advocatícios na base de 10% sobre o valor da causa. 
Reversão, em favor do réu, do depósito prévio de que trata o inciso II do artigo 488 do 
CPC. 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide o Pleno do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, extinguir o processo com 
exame de mérito, por reconhecer ocorrida a decadência, na forma do relatório, voto e das 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 14 de outubro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE – Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Trata-se de ação rescisória, com 
pedido de tutela antecipada, ajuizada com base no art. 485, V, do CPC (violação de literal 
disposição de lei), visando a desconstituir sentença que reconheceu procedente o pedido 
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de contagem, para fins de anuênio, do tempo de serviço público prestado na condição de 
celetistas, anterior à edição da Lei nº 8.112/90. 
Argumenta o autor que a referida sentença violou comando de lei federal, ferindo 
expressamente o art. 7º, I, da Lei 8.162/91, que não prevê a contagem do tempo de 
serviço para a percepção de anuênios aos servidores públicos federais antes regidos pela 
CLT. 
Os réus, devidamente citados, contestaram a ação, argüindo, preliminarmente, a 
decadência do direito de ação; no mérito, pugnaram pela improcedência da ação. 
O Ministério Público Federal opinou pela extinção do processo com julgamento de mérito, 
face ao ajuizamento extemporâneo da ação (CPC, art. 495). 
Dispensei a revisão por se tratar de matéria predominantemente de direito (art. 30, IX, do 
Regimento Interno deste Tribunal). 
É o relatório. 

VOTO-PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): Prospera a alegação de 
extemporaneidade do ajuizamento da ação.  
Conforme a certidão constante às fls. 28, a sentença rescindenda transitou em julgado em 
26 de janeiro de 1994, tendo sido  ajuizada a ação rescisória apenas em 03 de dezembro 
de 1996, quando já ultrapassado o biênio decadencial de que trata o art. 495 do CPC. 
Ressalte-se que sequer pode ser invocado em favor do autor, que ajuizou a ação em 
03.12.96, o disposto no art. 4º da Medida Provisória nº 1.577, de 11.06.97, que elasteceu 
de 2 (dois) para 4 (quatro) anos o prazo para a proposição da ação rescisória. 
Como bem já decidiu este egrégio Plenário, acompanhando voto do eminente Juiz Castro 
Meira, “lei nova não tem o condão de retroagir para alcançar situação já consolidada por 
ordenamento anterior, considerando, no caso concreto, que o prazo de dois anos já havia 
expirado quando surgiu novo ordenamento jurídico estabelecendo elasticidade do prazo 
para quatro anos” (Ag. Reg. na AR 1.711-CE, Rel. Juiz Castro Meira, j. 18.03.98, DJU 
04.05.98, p. 814). 
Registre-se, inclusive, que essa norma ampliativa do prazo para ajuizamento de ação 
rescisória sofreu sensíveis alterações e, até mesmo, pronunciamento do Supremo 
Tribunal Federal pela sua suspensividade,  na ADIN 1.753-2/DF, em que se questionou o 
art. 4º da MP 1.577-6, de 27.11.97, tendo sido deferida a liminar para suspender a eficácia 
do art. 4º e seu parágrafo único da Medida Provisória nº 1.632-11, de 09.04.98 (DJU 
12.06.98), ação essa que, em 17.09.98, foi julgada prejudicada, cassando-se a liminar 
concedida.  
Com efeito, em sua redação original, a Medida Provisória nº 1.577, de 11.06.97, estendeu 
para 4 (quatro) anos o prazo da ação rescisória, o que ficou mantido nas reedições de 
10.07.97 (MP 1.577-1); 07.08.97 (MP 1.577-2); 04.09.97 (MP 1.577-3) e 02.10.97 (MP 
1.577-4), passando tal prazo para 5 (cinco) anos a partir da reedição de 30.10.97 (MP 
1.577-5), seguida das reedições MP 1.577-6 (27.11.97); MP 1.632-7 (12.12.97); MP 
1.632-8 (13.01.98); MP 1.632-9 (12.02.98); MP 1.632-10 (13.03.98) e MP 1.632-11 
(09.04.98). 
Com a revogação da MP 1.632-11/98 pela Medida Provisória nº 1.658-12, em 05.05.98, 
seguida das reedições MP 1.658-13, em 05.06.98; MP 1.703-14, em 1º.07.98; MP 1.703-
15, em 31.07.98; MP 1.703-16, em 30.08.98 e a recente MP 1.703-17, de 28.09.98, tal 
norma, que elasteceu o prazo para proposição da ação rescisória, deixou de figurar no 
ordenamento jurídico vigente, haja vista sua revogação expressa (art. 9º da MP 1.658-
12/98). 
Portanto, quer seja pela eficácia liminarmente suspensa na ADIN 1.753-2/DF, quer seja 
pela revogação da MP 1.632-11/98 pela MP 1.658-12/98, não há que se falar em prazo de 
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ação rescisória que não seja o de 2 (dois) anos, conforme a redação inalterada do art. 
495 do CPC. 
Assim, reconhecida a ocorrência da decadência do direito de ação, extingo o processo 
com julgamento de mérito (CPC, art. 269). Ônus da sucumbência a serem suportados 
pelo autor. Honorários advocatícios na base de 10% sobre o valor da causa. Reversão, 
em favor do réu, do depósito prévio de que trata o inciso II do artigo 488 do CPC. 
É como voto. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 10.878-CE 
Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Agravante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT 
Agravado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. VANDA VERA PEREIRA E OUTROS (AGRTE.) E MARIA ELIANE 
AMARAL M. DE CASTRO E OUTROS (AGRDO.) 

EMENTA 
Agravo de Instrumento. Processual Civil. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – 
ECT. Depósito do montante integral do débito para concessão de liminar suspensiva de 
exigibilidade do crédito tributário. Desnecessidade. Vista equipara-se à Fazenda Pública. 
O Decreto-lei nº 509/69, no seu artigo 12, estabelece que a Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos – ECT  gozará dos privilégios concedidos à Fazenda Pública, 
inclusive no tocante à imunidade tributária, direta e indireta, e seus bens não podem ser 
alvo de penhora. 
Tratando-se de entidade que goza de privilégios da Fazenda Pública, desnecessário o 
depósito do montante integral do débito como condição para deferimento de liminar 
suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. 
Agravo provido. 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento ao 
agravo de instrumento, na forma do relatório, voto e das notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 10 de setembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE – Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Cuida-se de agravo de instrumento 
contra decisão proferida pelo ilustre Juiz Federal da 5ª Vara do Ceará, que, nos autos da 
Ação Declaratória nº 97.5996-0, condicionou a liminar de suspensão da exigibilidade do 
crédito ao efetivo depósito do montante integral do débito, objeto da referida ação (fls. 28). 
Regularmente formado o instrumento, vieram-me conclusos os presentes autos. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): 
1. O Decreto-lei nº 509/69, no seu artigo 12, estabelece que a Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos – ECT  gozará dos privilégios concedidos à Fazenda Pública, 
inclusive no tocante à imunidade tributária, direta e indireta, e seus bens não podem ser 
alvo de penhora. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

2. Até a presente data, o decreto em tela permanece em vigor. 
3. Condicionar a liminar ao depósito pode ser considerado como uma penhora de bens, o 
que vai de encontro ao decreto suso- mencionado. 
4. Este egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que o DL 509/69 foi recepcionado 
pela Constituição Federal de 1988, como se vê dos seguintes julgados: 
“Contitucional e Processual Civil. Empresa Pública. ECT. Execução fiscal. Penhora de 
bens. Lei 6.830, de 1980. Impossibilidade. 
1 - Muito embora a partir da promulgação da nova Carta Política as empresas públicas 
não mais possam usufruir de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado, a 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos presta típico serviço público, decorrente do 
monopólio postal reservado à União. 
2. Recepção, pela ordem jurídica exsurgida com a promulgação do Texto Magno de 1988, 
do Decreto-lei nº 509, de 1969, a teor do qual os bens da ECT são impenhoráveis. 
Inaplicabilidade da Lei 6.830, de 1980, às execuções movidas contra a ECT, empresa 
cujos bens, por expressa disposição normativa, acham-se equiparados aos da própria 
Fazenda Pública. 
3. Decisão singular mantida, Agravo improvido”. (AG 5885-CE, Rel. Juiz Geraldo 
Apoliano, DJ 09.05.97, p. 032213). 
“Processual Civil. Execução fiscal contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 
Impenhorabilidade prevista no Decreto-lei 509/69 que se não confunde com imunidade, 
nem com isenção. Dada a regra de equiparação da ECT à Fazenda Pública, é de se 
adotar o rito do artigo 730, CPC. Agravo improvido”. (AGTR 9966-CE. DJ 09.05.97 p. 
71562). 
5. Portanto, tratando-se de entidade que goza de privilégios da Fazenda Pública, 
desnecessário o depósito do montante integral do débito como condição para deferimento 
de liminar suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. 
Diante do exposto, dou provimento ao presente agravo, para afastar a condição do 
depósito para fins de suspensão da exigibilidade do crédito em discussão. 
É como voto. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 11.749–AL  
Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Agravante: FAZENDA NACIONAL 
Agravada: DUMONT IMÓVEIS E INCORPORAÇÕES LTDA. 

EMENTA 
Processual Civil. Execução fiscal. Agravo de Instrumento.  Leilão do bem penhorado. 
Intimação do devedor por edital. Impossibilidade de intimação pessoal. Súmula 121 – 
STJ. Inaplicabilidade. 
1 - Ao executivo fiscal aplicam-se, subsidiariamente, as disposições do Código de 
Processo Civil, havendo omissão na Lei n.º 6.830/80. 
2 - Encontrando-se impossibilitada a intimação pessoal do devedor, para cientificar-lhe do 
leilão do bem penhorado, por se encontrar o mesmo em local incerto, é possível sua 
intimação por edital, a fim de não se obstaculizar o prosseguimento de execução. 
3 - Hipótese em que não se aplica a Súmula nº 121 do egrégio STJ, por não ser possível, 
à hipótese, a intimação pessoal do devedor; 
4 - Agravo provido. 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
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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, 13 de agosto de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Cuida a hipótese de agravo de instrumento 
contra despacho da lavra do MM. Juiz  Paulo Machado Cordeiro, da 3ª Vara/AL, que, na 
Execução Fiscal nº 96.0907-4, indeferiu pedido de prosseguimento da execução, com a 
conseqüente designação de leilão, ao fundamento de que, tendo o executado sido 
intimado do ato de efetivação da penhora via edital, impossível torna-se a realização do 
leilão, em face da aplicação da Súmula nº 121 do STJ.  
Insurge-se a agravante contra tal decisão, alegando que a Súmula 121 do STJ não 
conduz a uma interpretação rigorosa, posto que, em só permitindo como única forma de 
comunicação do ato processual para realização do leilão seja o devedor intimado 
exclusivamente de forma pessoal, implica contribuir para a manutenção do estado de 
inadimplência do devedor. Ademais, a não localização do devedor não constitui razão 
suficiente para obstar o prosseguimento da execução.  
Formado o agravo e intimada a agravada para fins do art. 527, III, do CPC, esta deixou 
transcorrer in albis o prazo para juntada de sua contra-minuta.  
Por distribuição, couberam-me estes autos.  
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Cuida a hipótese de agravo de 
instrumento contra despacho da lavra do MM. Juiz  Paulo Machado Cordeiro, da 3ª 
Vara/AL, que, na Execução Fiscal nº 96.0907-4, indeferiu pedido de prosseguimento da 
execução, com a conseqüente designação de leilão, ao fundamento de que, tendo o 
executado sido intimado do ato de efetivação da penhora via edital, impossível torna-se a 
realização do leilão, em face da aplicação da Súmula nº 121 do STJ.  
Insurge-se a agravante contra tal decisão alegando que a Súmula 121 do STJ não induz 
interpretação rigorosa, posto que, em só permitindo como única forma de comunicação do 
ato processual para realização do leilão seja o devedor intimado exclusivamente de forma 
pessoal, implica contribuir para a manutenção do estado de inadimplência do devedor. 
Ademais, a não localização do devedor não constitui razão suficiente para obstar o 
prosseguimento da execução.  
O instituto da arrematação constitui ato de maior importância no processo de execução, 
vez que é através dela que o devedor decai da propriedade de seus bens, mediante a 
alienação forçada, e tem como finalidade transferir a posse e/ou a propriedade do bem 
penhorado para o terceiro ou para o exeqüente, buscando, assim, satisfazer o crédito 
assegurado no título executivo. E como ato de maior importância é que a Lei 6.830/80 
determina que seja intimado o representante da Fazenda Pública, a teor do art. 22, § 2º , 
in verbis: 
“Art. 22. A arrematação será precedida de edital, afixado no local do costume, na sede do 
Juízo, e publicado, em resumo, uma só vez, gratuitamente, como expediente judiciário, no 
órgão oficial. 
§ 1º ... 
§ 2º O representante judicial da Fazenda Pública será intimado, pessoalmente, da 
realização do leilão, com antecedência prevista no parágrafo anterior”. 
A Lei 6.830/80, não prevendo a hipótese de intimação do devedor e sendo entendido que 
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tal intimação se faz necessária para que se aperfeiçoe a hasta pública, de forma a 
assegurar às partes igualdade de tratamento, bem como propiciar ao devedor a 
oportunidade de remir a execução, a doutrina e a jurisprudência, de forma unânime, e 
autorizado pela própria lei de execução fiscal, prevê, na hipótese, a aplicação do § 5º do 
art. 687 do CPC, que preceitua: 
“Art. 687. O edital será fixado no local de costume e publicado, em resumo, com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias, pelo menos uma vez,  em jornal de ampla 
circulação local. 
§ 5º O devedor será intimado pessoalmente, por mandado, ou carta com aviso de 
recepção, ou por outro meio idôneo, do dia, hora e local da alienação judicial”. 
Em consonância com tal entendimento, foi editada a Súmula 121 do STJ, que estabelece: 
“Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia  e hora da 
realização do leilão”. 
Tal súmula não alberga interpretação restritiva ao regular a matéria, posto que não 
expressa explícita ou implicitamente a imprestabilidade da intimação do devedor via 
edital, e sim admite, de acordo com o conteúdo do voto que deu origem à mesma, que 
intimação efetuada em pessoa diversa do representante judicial da empresa jurídica, não 
tem o condão de validar a intimação erroneamente efetuada. Deste modo, inexiste óbice 
de que o devedor seja intimado do leilão no próprio edital de praceamento. 
Neste sentido, Alexandre de Paula, em seu Código de Processo Civil Anotado, 7ª edição,  
traz à colação jurisprudência, onde se houve: 
“No executivo fiscal, aplica-se subsidiariamente a disposição constante no § 3º  do art. 
687 do CPC, impondo, assim, a necessidade de se intimar o devedor do leilão do bem 
penhorado para que possa inclusive exercer o direito de remição, sob pena de nulidade 
do processo”. (Ac. un. da 1ª T. do TJMS, de 09.02.1993, no Reex. Nec. 32.533-1, Rel. 
Des. Josué de Oliveira; RJTJMS 83/59). 
“Não tendo sido encontrado o devedor, válida é a intimação para a praça feita por edital”. 
(Ac. un. da 1ª Câm. do TARS, de 16.03.93, na Ap 192.218.576, Rel. Juiz Juracy Vilela, 
ADV, 1993, n. 62.126). 
“A intimação referida pelo § 3º do art. 687 do CPC se faz necessária quando existem 
dados concretos dos executados nos autos, demonstrando a possibilidade da intimação 
pessoal dos executados, não se aplicando, no caso, a regra acima citada quando os 
devedores mudam-se do domíclio sem deixar o local onde podem ser encontrados, ou, 
então, comunicar o fato ao Juízo da execução. Nesses casos, válida é a intimação por 
edital, ficando demonstrado, nos autos, que impossível seria a intimação pessoal dos 
executados, já que desconhecido era o endereço, não podendo prevalecer apenas a 
indicação da cidade para onde os mesmos teriam se mudado. O edital de praça, com 
ampla publicidade e expressa referência de que os mesmos ficariam intimados  das datas 
da realização das praças, era suficiente para legalizar o ato de venda pública do bem 
penhorado”. (Ac. un. da 5ª Câm. do 1º TACivSP, de 12.08.92, no Ag. 511.220, Rel. Juiz 
Paulo Bonito, JTACivSP 137/32).    
Dessarte, podendo a intimação do devedor ser efetuada através do próprio edital de 
praceamento, não há como obstaculizar o prosseguimento da execução, obedecendo-se 
sempre aos procedimentos legalmente fixados.  
Por tais razões, dou provimento ao presente agravo de instrumento. 
É o meu voto. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 12.568-AL  
Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Agravante: FAZENDA NACIONAL 
Agravado: JOÃO ATHAIDE FILHO 
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Advogado: DR. LUIZ CARLOS A. LOPES DE OLIVEIRA (AGRDO.) 

EMENTA 
Processual Civil. Execução fiscal. Agravo de Instrumento.  Substituição de penhora. 
Penhora sobre o faturamento da empresa. Impossibilidade. Aplicação da regra do art. 620 
do CPC. 
1 - A penhora sobre o faturamento da empresa, recaindo sobre parte da renda da mesma, 
deve obedecer a critérios casuísticos, como forma de garantir a sobrevivência da 
atividade empresarial, cuja necessidade de dispor de verbas disponíveis, a título de 
capital de giro, é notória.  
2 - É princípio da execução que esta deve ser processada de modo menos gravoso ao 
executado, razão pela qual, in casu, é perfeitamente possível a realização da penhora 
sobre outros bens do patrimônio do executado. Fato este que inviabiliza a substituição da 
penhora, por constrição incidente sobre o faturamento da executada. 
3 - Agravo improvido. 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade de votos, negar 
provimento ao agravo, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 13 de agosto de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Cuida a hipótese de agravo de instrumento 
contra despacho da lavra do MM. Juiz  Sérgio José Wanderley de Mendonça, Juiz Federal 
Substituto da 1ª Vara/AL, que, na Execução Fiscal nº 97.000625-5, indeferiu pedido da 
exeqüente no sentido de substituição de penhora de bens ofertados pelo executado por 
penhora incidente no faturamento da empresa, ao fundamento de que a realização da 
execução deve ser efetuada pelo modo menos gravoso ao executado.  
Insurge-se a agravante contra tal decisão, alegando que a mesma contraria a lei e a 
jurisprudência, que reconhecem à exeqüente o direito de receber o seu crédito em 
dinheiro, sendo, portanto, liquido e certo o direito de pedir que a penhora recaia sobre o 
faturamento da agravada.  
Formado o agravo e intimada a agravada para fins do art. 527, III, do CPC, esta deixou 
transcorrer in albis o prazo para juntada de sua contra-minuta.  
Por distribuição couberam-me estes autos.  
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Cuida a hipótese de agravo de 
instrumento contra despacho da lavra do MM Juiz  Sérgio José Wanderley de Mendonça, 
Juiz Federal Substituto da 1ª Vara/AL, que, na Execução Fiscal nº 97.000625-5, indeferiu 
pedido da exeqüente no sentido de substituição de penhora de bens ofertados pelo 
executado por penhora incidente no faturamento da empresa, ao fundamento de que a 
realização da execução deve ser efetuada pelo modo menos gravoso ao executado. 
Insurge-se a agravante contra tal decisão, alegando que a mesma contraria a lei e a 
jurisprudência, que reconhecem à exeqüente o direito de receber o seu crédito em 
dinheiro, sendo, portanto, liquido e certo o direito de pedir que a penhora recaia sobre o 
faturamento da agravada. 
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O instituto da penhora, na feliz definição de Frederico Marques, “É ato inicial de 
expropriação do processo de execução, para individualizar a responsabilidade executória, 
mediante a apreensão material, direta ou indireta, de bens do patrimônio do devedor”. 
Desta forma, sendo ato eminentemente constritivo, apenas se legitima com a estrita 
observância de seus requisitos legais.  
Com relação ao objeto da penhora, mister observar-se que o rol do art.  11 da Lei 
6.830/80 é de ser interpretado em confronto com o art. 620 da Lei Processual Civil, 
disposição geral sobre o processo executivo, que garante ao devedor que a execução 
será processada pelo modo menos gravoso.  
Sobre a matéria, a jurisprudência colacionada por Humberto Theodoro Junior e Alexandre 
de Paula, em seus Códigos de Processo Anotado, assim vem se posicionando: 
“A gradação estabelecida para efetivação da penhora (CPC, art. 656, I; Lei 6.830/80, art. 
11) tem caráter relativo, já que seu objetivo é realizar o pagamento do modo mais fácil e 
célere. Pode ela, pois, ser alterada por força de circunstâncias e tendo em vista as 
peculiaridades de cada caso concreto e o interesse das partes, presente, ademais, a 
regra do art. 620, CPC”. (Ac. unânime da 2ª T. do STJ, de 07.5.90, no RMS nº 47-SP, Rel. 
Min. Carlos Velloso; DJU, 21.05.90, p. 4.427). 
“Se a execução puder realizar-se de mais de um modo, pode o credor indicar a espécie 
de execução que pretende, pois deve realizar-se pelo meio menos gravoso para o 
devedor, de modo a não causar prejuízo a alternatividade”. (Ac. un. da 3ª T. do TJMS, de 
21.12.1994, no Ag. 41.152-5, Rel. Des. Hamilton Carli; RJTJMS 102/126).   
Assim, possível a realização da penhora sobre outros bens do patrimônio do executado, 
para tornar-lhe menos gravosa a execução, mesmo quando possível a penhora sobre o 
faturamento da empresa, cuja constrição recai sobre parte da renda da empresa 
executada, tal penhora deve obedecer a critérios casuísticos, como forma de garantir a 
sobrevivência da mesma, cuja necessidade de dispor de verbas disponíveis, a título de 
capital de giro, é notória. Impossibilitada, assim, a substituição da penhora, por constrição 
incidente sobre o faturamento da executada, sob pena de inviabilizar a atividade 
empresarial. 
Neste sentido, vem caminhando a jurisprudência desta egrégia Corte, verbis:  
“Processual Civil. Agravo de instrumento. Despacho que deferiu substituição de penhora. 
Faturamento da empresa. Impossibilidade. 
1. Preliminar de intempestividade que se rejeita. 
2. A penhora sobre o faturamento da empresa implica em graves danos à sua própria 
atividade, mormente quando já havia bens penhorados. Aplicação da regra do art. 620 do 
CPC (“Quando por vários meios o credor puder promover a execução, o Juiz mandará 
que se faça pelo modo menos gravoso  para o devedor”). 
3. Ademais, a penhora em dinheiro supõe a disponibilidade deste, enquanto a penhora 
sobre o faturamento exige nomeação de administrador ( art. 719 do CPC). Precedentes 
do eg. Superior Tribunal de Justiça. 
4. Agravo provido”. 
(AGTR nº 07685/PE, Relator Juiz Manoel Erhardt, julgamento 15.05.97, decisão 
unânime). 
Por tais razões, nego provimento ao presente agravo de instrumento. 
É o meu voto. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 13.343-CE 
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Agravantes: PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA E OUTROS 
Agravada: TÉCNICA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA. – TBA 
Advogados: DRS. ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA NETO E OUTRO (AGRTE.) E 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

HÉLIO WINSTON LEITÃO E OUTRO (AGRDA.) 

EMENTA 
Processual Civil. Agravo de Instrumento. Competência da Justiça Federal. Imóvel em área 
indígena. 
- Há dúvida quanto ao território objeto do litígio estar ou não localizado em terra indígena. 
- Necessária a reforma da decisão judicial, vez que o Juiz  a quo declinou de sua 
competência em face de ofício expedido pela FUNAI, segundo o qual as terras em litígio 
estariam fora dos limites da área indígena, mas que, posteriormente, por outro ofício, a 
mesma entidade pediu fosse desconsiderada a primeira informação, elemento este não 
considerado na decisão judicial. 
- Agravo provido em parte, determinando-se que sejam solicitados os autos para que se 
promovam as diligências necessárias visando à elucidação da dúvida quanto à situação 
do imóvel em litígio. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar parcial provimento ao agravo, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 13 de agosto de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Pedro Marques de Oliveira e outros interpuseram 
agravo de instrumento contra despacho proferido em ação reivindicatória promovida pela 
ora agravada, com o objetivo de reaver a terra onde habitam. 
O MM. Juiz a quo declinou de sua competência e remeteu os autos para a Comarca de 
Caucaia, jurisdição do imóvel em litígio, ao decidir "ante a notória credibilidade dos bem-
lançados pareceres que repousam nos autos, todos emanados de ilustres historiadores e 
de renomados antropólogos, e ainda, com supedâneo no que consta dos documentos 
oficiais acostados às fls. 105 usque 107 e 125 usque 127, cujo teor autoriza a conclusão 
de que as terras objeto da litiscontestatio estão fora da área indígena, transflui à 
desdúvida ser a União Federal parte estranha à demanda".  
Apontaram a nulidade do citado despacho, porque não foram intimados para falar sobre 
os documentos novos que o fundamentam, e requereram, liminarmente, com base no art. 
558 do CPC, o acatamento do efeito suspensivo deste agravo. 
Pedido de concessão de efeito suspensivo negado. 
Nas contra-razões, a parte agravada argüiu preliminar de intempestividade do recurso. No 
mérito, anunciou que a discutida intimação não deixou de ser praticada, e quanto à 
declinação de competência do Juízo monocrático, classificou de convincentes os 
elementos sobre os quais se baseou o Julgador. 
O Ministério Público Federal opinou pelo provimento parcial do agravo, "por entender que 
a decisão agravada não deve ser anulada, e sim reformada, determinando-se a 
competência do Juiz Federal para processar a ação reivindicatória, realizando-se as 
diligências necessárias até a perfeita localização do referido loteamento e a conclusão 
sobre estar ou não incluso em área indígena, fixando-se, assim, o juízo competente para 
julgar a lide”. 
É o relatório.   
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VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): O recurso é tempestivo. 
Acolho nesse aspecto o seguinte tópico do parecer da lavra do ilustre Procurador 
Regional da República, Dr. Hélio José Tavares: 
“O despacho agravado foi proferido em 15.12.95, fls. 14, os autos foram remetidos à 
Comarca de Caucaia através do Ofício nº 1209/95, 16.02.96, fls. 15. A certidão da 
Diretora da Secretaria da 2ª Vara daquela Comarca certificou a ausência de intimação dos 
agravantes, fls. 16; a mesma ocorreu em atendimento ao despacho da MM. Juíza da 2ª 
Vara, datado de 19.02.97, fls. 17. A agravada requereu, em 23.06.97, que os agravados 
fossem intimados por hora certa, "ante a devolução do AR constando que o advogado dos 
réus não foi encontrado", fls. 94. O mandado de intimação por hora certa foi expedido em 
21.08.97 e o ato processual só ocorreu em 09.09.97, tendo o Oficial de Justiça Avaliador 
certificado que havia se dirigido por "várias vezes e em dias alternados" ao endereço do 
escritório do advogado dos agravantes, por sua vez era informado que o mesmo estava 
viajando, assim arrolou como testemunha o Dr. Antonio Gomes de Neto, que trabalha no 
mesmo escritório daquele. E o agravo foi interposto em 12.09.97. 
Não obstante ter a agravada alegado a intempestividade deste recurso em face da ciência 
inequívoca dos agravantes acerca do r. despacho antes da data da intimação, tendo em 
vista a petição de fls. 28 datada em 28.08.97, na qual os agravantes pedem juntada do 
substabelecimento, observa-se que a mesma foi protocolada em 09.09.97, data da 
intimação. Portanto, é tempestivo o agravo de instrumento”. (Fls. 105).  
Passo ao mérito. 
Discute-se no presente recurso a competência da Justiça Federal para o processamento 
do feito em que dois particulares disputam imóvel localizado no município de Caucaia, no 
estado do Ceará. 
Examinando-se os autos, verifica-se que o MM. Juiz  a quo declinou de sua competência 
em face do Ofício nº 230, de 26.06.95, da FUNAI, segundo o qual as terras em litígio 
estariam fora dos limites da área indígena. Acontece que, posteriormente, pelo Ofício nº 
338, de 01.09.95, a mesma entidade pediu fosse desconsiderada a primeira informação. 
Como esse último elemento não foi considerado na decisão judicial, mostra-se necessária 
a sua reforma. 
Nesse sentido, acolho a seguinte passagem do parecer ministerial: 
“Ocorre que, segundo alegaram os agravantes, a agravada quando peticionou ao Juiz 
Federal da 7ª Vara e anexou documentos referentes à Ação de Manutenção, com a qual 
pede conexão, fls. 40/42, juntou apenas os documentos referentes ao primeiro ofício nº 
230/DAF/95, da FUNAI, fls. 45, em resposta ao ofício nº 254/95, fls. 43, omitindo o 
segundo, que também se referia àquele, ofício de nº 338/DAF/95, fls. 68, no qual a FUNAI 
pede ao magistrado que desconsidere o expediente de nº 230/DAF/95, porque 
"permanecem as dúvidas levantadas quanto ao avanço do loteamento nos limites da terra 
indígena". 
A contrario sensu, se o Juiz a quo tivesse analisado o ofício onde FUNAI afirma 
persistirem dúvidas quanto à incidência do loteamento em terras indígenas, talvez o 
Magistrado determinasse a perícia técnica como havia feito anteriormente, fls. 36, 
solicitada pelo Ministério Público Federal quando requereu que o Juiz da Comarca de 
Caucaia se declarasse incompetente, e remetesse os autos para o Juízo Federal, 
competente para empreender as diligências, fls. 33/34, o que configuraria error in 
judicando, em face da má apreciação dos fatos” (fls. 107). 
Concordo, também, que não há decisão a ser anulada, mas a ser reformada, consoante a 
lição do ínclito Barbosa Moreira que ora reproduzo: 
"III. Juízo de mérito 
1. Objeto do juízo de mérito é o próprio mérito conteúdo da impugnação à decisão 
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recorrida. Quando nela se denuncia vício de juízo (error in iudicando, resultante de má 
apreciação da questão de direito, ou da questão de fato, ou de ambas), pedindo-se em 
conseqüência a reforma da decisão, acoimada de injusta, o objeto do juízo de mérito, no 
recurso, identifica-se (ao menos qualitativamente) com o objeto da atividade cognitiva no 
grau inferior de jurisdição, com a matéria neste julgada. Quando se denuncia vício de 
atividade (error in procedendo), e por isso se pleiteia a invalidação da decisão, averbada 
de ilegal, o objeto do juízo de mérito, no recurso, é o julgamento mesmo, proferido no 
grau inferior. Ao examinar o mérito do recurso, verifica o órgão ad quem se a impugnação 
é ou não fundada (procedente) e, portanto, se lhe deve ou não dar provimento, para 
reformar ou anular, conforme o caso, a decisão recorrida. (...)". (Fls. 107). 
Em face do exposto, dou parcial provimento ao agravo para reformar a r. decisão 
agravada, determinando que sejam solicitados os autos para que se promovam as 
diligências necessárias para elucidação da dúvida quanto à situação do imóvel em litígio. 
É como voto. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 17.822-PB 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Agravante: CIMEL - CAMPINA GRANDE INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. 
Agravada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DR. FERNANDO. A. DE FIGUEIREDO PORTO OUTRO (AGRTE.) 

EMENTA 
Processual Civil e Tributário.  Os Títulos da dívida pública interna hábeis para satisfação 
de débitos tributários ou para garantia de execução são aqueles devidamente 
formalizados, e não mera cessão de direitos a serem fixados por sentença em ação 
expropriatória para fins de reforma agrária.  Agravo 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 ao agravo, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente. 
Custas como de lei. 
Recife, 1º de setembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Trata-se de agravo de instrumento contra 
despacho que indeferiu pedido de suspensão da exigibilidade de débitos da empresa para 
com a Fazenda Nacional, no montante de R$ 794.351,04, mediante depósito de 7.000 
Títulos da Dívida Agrária vencidos e não pagos, no valor total aproximado de R$ 
805.000,00 
O eminente Juiz Ridalvo Costa, em virtude da minha ausência eventual, concedeu a 
liminar para assegurar a expedição da CND relativa aos débitos listados na inicial da 
cautelar, condicionada ao depósito do valor respectivo, em TDA'S. 
Nas contra-razões, a Fazenda Nacional alega defeito de instrução - falta de indicação do 
nome e endereço completo dos advogados na petição inicial e falta da certidão de 
intimação. 
É o relatório. 
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VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A mera cessão de direitos, em ação 
expropriatória para fins de reforma agrária, na qual o cessionário adquire a expectativa de 
substituir o destinatário de títulos da divida agrária.  Estes, entretanto, ainda serão 
formalizados.  Enquanto isso, não são hábeis para quitação de débitos tributários, nem 
para garantia de execução fiscal. 
Assim, nego provimento ao agravo. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 18.410-AL 
Relator O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 
Agravada: EURÍDICE SOARES FERRO 
Advogados: DRS. DILENE MARIA RAMOS PEIXOTO E OUTROS (AGRTE.) E 
CREMILDA TENÓRIO SOARES (AGRDA.) 

EMENTA 
Constitucional e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Precatório complementar. 
Possibilidade. 
1. É legítimo o pedido de precatório complementar. 
2. Mantida a decisão que deferira a atualização dos cálculos exeqüendos, ante a 
ocorrência de defasagem entre o efetivo pagamento e a expedição do precatório com a 
conta corrigida. 
3. Agravo improvido. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento ao agravo, 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, 1º de dezembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: O INSS - Instituto Nacional do Seguro Social interpôs 
agravo de instrumento contra despacho do MM.  Juiz Federal da 2ª Vara - AL que, nos 
autos da ação ordinária deferira pedido de expedição de precatório complementar, uma 
vez que foi verificada defasagem entre a data da atualização do valor a ser pago e a do 
seu efetivo pagamento. 
Alega a parte agravante, em síntese, que esta decisão afronta o  disposto no parágrafo 1º 
do art. 100 da CF. 
A parte agravada não apresentou contraminuta.  
O recurso foi recebido apenas no seu efeito devolutivo. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Cuida-se de agravo de instrumento 
interposto pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social contra despacho que deferira 
pedido de expedição de precatório complementar, em face da demora no pagamento do 
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primeiro precatório. 
Após o pagamento do precatório, o ora agravado entendeu que teria direito a 
complementação do pagamento em virtude da defasagem ocorrida entre a data da 
elaboração do cálculo e a data do efetivo pagamento. 
É vasta a jurisprudência no que diz respeito a admitir a expedição de precatório 
complementar com o objetivo de atualizar e ressarcir o exeqüente dos efeitos corrosivos 
da inflação. 
A correção monetária é mera recomposição do capital.  Entendo, pois, que a norma do § 
1º do art.100 da Constituição Federal não impede a expedição de precatório 
complementar, uma vez verificada a defasagem do seu valor original. 
Transcrevo, neste sentido, acórdãos unânimes desta egrégia Corte: 
“EMENTA: Constitucional e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Precatório 
complementar (art. 100, parágrafo primeiro, da CF/88). Possibilidade.  
1. Legítimo o pedido de precatório complementar pela demora na sua expedição e efetivo 
pagamento.  
2. É pacífico na jurisprudência que a expedição do precatório não produz  efeito de 
pagamento enquanto não solvida a obrigação, sendo, portanto, devidos os juros de mora 
até a data do cumprimento total da obrigação. 
3. Objetivando a atualização do saldo precatório expurgar o aviltamento do quantum 
debeatur, há de levar-se em conta, para o conceito de  aviltamento, a significação, em 
termos quantitativos, que o exeqüente, apanhado em sua realidade sócio-econômica, do 
valor a ser pago mediante a complementação do precatório. 
4. Agravo improvido” 
(AG nº 10738/RN, pub. 13.02.98, Relator Juiz Petrucio Ferreira, 2ª Turma, decisão 
unânime). 
“EMENTA: Processual Civil. Agravo de Instrumento. Precatório complementar. Inclusão 
dos juros de mora. Possibilidade.  
1. É pacífico na jurisprudência que a expedição de precatório não produz efeito de 
pagamento enquanto não solvida a obrigação, sendo, portanto, devidos os juros de mora 
até a data do cumprimento total da obrigação. 
2.Agravo provido”. 
(AGTR nº 11585/PE, pub. 28.11.97, Relator Juiz Petrucio Ferreira, 2ª  
Turma, decisão unânime).  
Por todo o exposto, acompanho os entendimentos desta egrégia Corte, razão pela qual a 
decisão monocrática deve ser mantida. 
Posto isto, nego provimento ao agravo. 
É como voto. 

AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA N. 1.874-PB 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Agravante: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI 
Agravado: ELIAS SOARES DA SILVA 
Advogados: DRS. JOSÉ EDILSON DE FARIAS E OUTROS (AGRTE.) 

EMENTA 
Processual Civil. Agravo Regimental. Ação rescisória. Preclusão. Depósito prévio. 
Fundação pública. Inteligência do art. 473, II, do CPC. 
As decisões interlocutórias não fazem coisa julgada material, mas formal. 
É defeso à parte discutir questão já resolvida no curso do processo, em face da preclusão 
lógica, quando, expressa ou implicitamente, aceitou a decisão que pretende reformar. 
Agravo não conhecido. 
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ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, não 
conhecer do agravo regimental, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 14 de outubro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: A FUNAI - Fundação Nacional do Índio interpõe 
agravo regimental da decisão de fls. 33, que determinou o pagamento do depósito prévio 
correspondente a 5% do valor da causa em ação rescisária, de acordo com o disposto no 
art. 488, II, do CPC. 
Sustenta a agravante que tem natureza autárquica, sendo pessoa jurídica de direito 
público interno, e, por isso, estaria isenta do depósito prévio.  Além disso, salienta que a 
Lei nº 5.371/96, em seu art. 11, estendeu  “À Fundação e ao patrimônio indígena os 
privilégios da Fazenda Pública, quanto à impenhorabilidade de bens, rendas e serviços, 
prazos processuais, ações especiais e exclusivas, juros e custas”. (Fls. 42). 
Mesmo já havendo realizado o depósito, pede a FUNAI que seja declarada a nulidade  da   
decisão  e   determinada,   em conseqüência, a devolução do valor depositado. 
É o que importa relatar. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Pretende a FUNAI a devolução do 
montante que depositou, por determinação deste Relator, em cumprimento ao depósito do 
inciso  II do art. 488 do CPC. 
Em síntese, discute-se sobre a possibilidade de se reabrir uma questão já solucionada no 
curso do processo. 
Com efeito, preceitua o art. 473 do CPC: 
"É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito 
se operou a preclusão”. 
A   preclusão, na doutrina  de Humberto Theodoro Júnior, caracteriza-se quando “As 
questões incidentemente discutidas e apreciadas ao longo do curso processual não 
podem, após a respectiva decisão, voltar a ser tratadas em fases posteriores do 
processo." Isto ocorre porque "embora não se submetam as decisões interlocutórias ao 
fenômeno da coisa julgada material, ocorre frente a elas a preclusão, de que defluem 
conseqüências semelhantes às da coisa julgada formal". (Curso de Direito Processual 
Civil,  22ª edição, Forense, 1998, p. 513). 
Neste caso, configura-se claramente a preclusão lógica.  Há uma incompatibilidade entre 
o ato praticado pela Fundação (a efetuação do depósito previsto no art. 488, II, do CPC, 
na forma determinada pelo Relator) e o ato que se queria praticar (a isenção do depósito 
prévio pela Fundação).  Ainda na lição de Humberto Theodoro Júnior, “Quem, por 
exemplo, aceitou uma sentença, expressa ou tacitamente, não mais poderá interpor 
recurso contra ela (art. 503) (ob. cit., p. 532). 
Ainda que não se tivesse caracterizado a preclusão, as fundações públicas, como não 
estão inseridas nas hipóteses legais de isenção do depósito prévio, devem promover a 
sua efetivação, sob pena de indeferimento da petição inicial da rescisária, não podendo, 
também, pleitear a devolução dos valores já depositados, uma vez que não estão 
dispensadas do referido depósito. 
Por tais razões, não conheço do agravo regimental. 
É como voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 44.335-PE 
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO –  UFRPE 
Apelados: AMARO JOAQUIM DA SILVA E CÔNJUGE 
Advogados: DRS. NADJA W. SIQUEIRA DE MOURA LEITE E OUTROS (APTE.) E 
EDUARDO BORGES DE BARROS (APDOS.) 

EMENTA 
Civil. Ação de reintegração de posse. Posse justa há mais de ano e dia. 
1. A posse justa há mais de ano e dia garante ao possuidor o direito de ser mantido na 
posse, no caso de turbação, ou reintegrado, no caso de esbulho. 
2. Ocorre a posse clandestina quando é feita às escondidas, fora das vistas alheias, na 
calada da noite ou feita através de artifícios para esconder do possuidor anterior a 
aquisição da posse. Não se pode dizer clandentina a posse tão-só pelo fato de o 
possuidor não ter tomado ciência da aquisição da posse, quando esta se deu de forma 
pública. 
3. Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, do voto do Juiz 
Relator  e das notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 1º de dezembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ – Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: A Universidade Federal Rural de Pernambuco 
interpõe recurso de apelação contra sentença da lavra do MM. Juiz Federal da 3ª Vara – 
PE, que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada contra Amaro Joaquim da 
Silva, julgou improcedente o pedido. 
Sustenta a recorrente (fls. 107), em suma, que o recorrido invadiu uma área de 149 m2, 
de sua propriedade, realizando construções diversas (casa e mercadinho); que, na 
perícia, restou constatado que não houve consentimento (autorização ou licença) para a 
construção; que, inobstante, o MM. Juiz singular julgou improcedente o pedido, por 
entender que não ficou comprovado que a posse do réu estivesse eivada de vício 
(violência ou clandestinidade); que não se pode considerar legal a apropriação de um 
bem público, por um terceiro, sem atendimento dos requisitos determinados na lei; que 
restou comprovado nos autos que o recorrido detém a posse da área, de forma 
clandestina, visto que a UFRPE não a cedeu ao réu nem tampouco ao primitivo 
possuidor, Cícero Agra de Araújo, que teria alienado a área ao réu; que o fato de os 
terrenos circunvizinhos, também de propriedade da autora-apelante, terem sido invadidos, 
formando-se praticamente um bairro na localidade, não serve de justificativa para se 
reconhecer como legítima a posse sub judice; que a UFRPE vem tentando obter 
autorização para desapropriação da área, objetivando regularizar a situação dos 
posseiros, sem contudo obter êxito. 
Sem contra-razões. 
É o relatório. 
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VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A tutela possessória, como prevista no art. 
499 do Código Civil, assegura ao possuidor o direito de ser mantido na posse, em caso de 
turbação, e restituído, no de esbulho. É a posse, portanto, uma situação de fato 
juridicamente protegida, no intuito de que seja resguardada a tranqüilidade social. 
Tratando-se a posse de um fato continuado, duradouro no tempo, o ordenamento jurídico 
prevê que a passividade do seu titular é causa de extinção da posse. É o caso do 
abandono e da permissão (CC, art. 520). 
Para Ter direito à proteção possessória, sequer se indaga ao possuidor se possui a coisa 
como proprietário ou não, bastando que fique comprovado que a possui como sua. Além 
disso, há que se averiguar se a posse é justa, não foi adquirida por meio de violência, 
clandestinidade ou precariedade, ou, sendo adquirida de forma violenta ou clandestina, se 
já decorreu o prazo de ano e dia, quando a posse convalesce do vício. 
Na hipótese sub judice, a UFRPE-apelante ajuizou a ação de reintegração de posse 
contra Amaro Joaquim da Silva, tendo em vista a invasão de um terreno de sua 
propriedade. 
Restou comprovado nos autos, através de testemunhos, que o réu adquiriu o terreno 
através de Cícero Agra de Araújo, funcionário da UFRPE, há cerca de três anos, tendo 
ampliado a casa que havia no terreno, onde reside e exerce o comércio (na casa funciona 
um mercadinho). 
Através da prova pericial, ficou demonstrado que, no local onde o réu construiu a sua 
casa, existe uma comunidade estabelecida há muitos anos, situada em terreno da 
UFRPE, sem oposição por parte desta, que, ressalte-se, só propôs ação de reintegração 
de posse contra o réu Amaro Joaquim da Silva. 
Ficou provado, ainda, que não houve violência ou clandestinidade na aquisição da posse, 
e que esta não foi adquirida em caráter precário. Pelo contrário, a comunidade vem se 
estabelecendo pacificamente há cerca de cinqüenta anos (v. pericial, fls. 69/72), 
inobstante o réu só tenha adquirido a posse do terreno em questão há três anos, através 
de Cícero Agra de Araújo, que vivia no local há quatro anos.  
Argumenta a UFRPE que não cedeu a área a Cícero Agra de Araújo ou ao réu, seja 
através de contrato, seja através de autorização superior, de modo que estaria 
demonstrada a clandestinidade, que contamina a posse desde o início. 
Humberto Theodoro Júnior, em seu Curso de Direito Processual Civil, vol. III, ensina que 
posse clandestina “é a que se adquire às ocultas. O possuidor a obtém usando de 
artifícios para iludir o que tem a posse, ou agindo às escondidas. Não é o fato puro e 
simples da ignorância do espoliado que constitui a clandestinidade, sim o oposto à 
publicidade; é furtar-se o possuidor às vistas alheias; tomar a posse às escondidas; o 
emprego de manobras tendentes a deixar o possuidor anterior na insciência da aquisição 
da posse. Assim, adquire-a clandestinamente ‘aquele que, à noite, muda a cerca divisória 
de seu terreno, apropriando-se de parte do prédio vizinho’ ” (ob. cit., 17ª ed., Ed. Forense, 
1997, p. 137). 
In casu, não se pode dizer que a posse do réu é clandestina, tão-só pelo fato de que a 
UFRPE dela não teve ciência. Pelo contrário, foi adquirida às claras, publicamente, assim 
como a posse dos demais terreno circunvizinhos, consoante ficou fartamente 
demonstrado nos autos. 
Resumindo, não ficou demonstrado que a UFRPE detinha a posse da área em questão, 
visto que a posse fora adquirida pelo réu Amaro Joaquim da Silva, através de outrem, há 
cerca de três anos. Por outro lado, restou demonstrado nos autos que a posse do réu é 
justa, porquanto adquirida sem violência, clandestinidade ou de forma precária. 
Destarte, não encontro amparo ao pleito da autora-apelante, pelo que mantenho a 
decisão apelada pelos seus próprios fundamentos, negando provimento à apelação. 
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É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 87.882-PE 
Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Apelado: EDMÍLSON LACERDA FERREIRA 
Advogados: DRS. GESSI ARENA DOS SANTOS E OUTROS (APTE.) E VALDEMIR 
FERREIRA DE LUCENA E OUTRO (APDO.) 

EMENTA 
Civil e Processo Civil. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Extinção sem exame do 
mérito. Comprovação da mora. Carta registrada expedida por intermédio de Cartório de 
Títulos e Documentos (Decreto-lei 911/69, art. 2º, § 2º). Sentença anulada. 
1. Nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a mora do devedor 
pode ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos 
e Documentos ou pelo protesto do título (Decreto-lei nº 911/69, art. 2º, § 2º). 
2. Em havendo a CEF juntado aos autos carta registrada expedida por intermédio do 
Cartório de títulos e documentos, é prescindível a apresentação do título protestado para 
comprovação da mora, devendo ser anulada a sentença que extinguiu o feito sem o 
exame do mérito, face ao não cumprimento pela requerente de determinação judicial 
nesse sentido. 
3. Apelação provida. Sentença anulada. 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento à 
apelação para anular a sentença recorrida, na forma do relatório, voto e das notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 3 de setembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Cuida-se de apelação de sentença 
que, indeferindo a petição inicial, julgou extinta, sem o exame do mérito, a ação de busca 
e apreensão de bem alienado fiduciariamente, sob o fundamento de que a requerente não 
providenciou a juntada aos autos da nota promissória respectiva, devidamente protestada, 
apesar de intimada para tanto. 
Em suas razões recursais, a CEF defende a anulação da sentença, afirmando que a 
exigência de juntada do título protestado é descabida, pois o Decreto-lei nº 911/69 
assegura a comprovação da mora pela simples apresentação de carta registrada 
expedida por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ao devedor, carta essa 
constante dos autos.  
Sem contra razões. 
Devidamente 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 
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O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): O deslinde da questão 
necessita de uma ligeira análise da legislação relativa à matéria. 
O Decreto-lei nº 911, de 1º.10.69, que estabelece normas de processo sobre alienação 
fiduciária e dá outras providências, dispõe: 
“Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas 
mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a 
terceiros independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra 
medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no 
contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas 
decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver. 
§ 1º. Omissis. 
§ 2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 
comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartórios de Títulos e 
Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor”. 
Por seu turno, diz o artigo 3º do mesmo diploma legal: 
“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a 
busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, 
desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor”. 
Verifica-se, assim, que a juntada aos autos da carta registrada expedida por intermédio do 
Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para comprovar a mora, nos feitos de busca 
e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 
No caso dos autos, foi exigida da CEF a juntada da nota promissória relativa ao negócio 
realizado entre a mesma e o requerido, devidamente protestada, de forma a demonstrar a 
mora deste a autorizar a concessão pelo juízo da medida de busca e apreensão de 
automóvel. 
No entanto, considero que tal exigência é prescindível, pois já consta dos autos uma carta 
registrada expedida pela CEF ao devedor, através do 1º Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos (fls. 11), em que o devedor foi devidamente intimado da mora, segundo 
certificado no verso desse documento. 
A carta referida, à luz do Decreto-lei retromencionado, é suficiente para a comprovação 
da mora do devedor, merecendo ser anulada a sentença recorrida, que extinguiu o feito 
sem o exame do mérito, por não haver a CEF trazido à colação a nota promissória 
respectiva, devidamente protestada. A mora do devedor já fora comprovada, com a 
juntada pela credora da carta registrada expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos, 
autorizando o juízo a analisar o pedido de busca e apreensão do bem. 
Ante o exposto, dou provimento à apelação, para anular a sentença recorrida. 
É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL  Nº 92.769-PE 
Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI   
Advogados: DRS. GEORGIA GOUVEIA E OUTROS (APTE.) E JOÃO LUIZ 
CAVALCANTI E OUTROS (APDO.) 

EMENTA 
Tributário. Embargos à execução. Contribuição para o FUNRURAL e INCRA. Salário-
educação. SESI.   
As instituições com finalidade educacional são isentas do recolhimento do salário-
educação. Exegese do Decreto-lei nº 1.422/75. 
2. O artigo 76, inciso III, do Decreto nº 83.081/79 (Regulamento de Custeio da Previdência 
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Social), determina o pagamento das contribuições da Previdência Social do trabalhador 
rural apenas pelas empresas e equiparados. 
3. Precedentes. 
4. Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide 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,  10 de setembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ  NEREU SANTOS - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Cuida-se de apelação de sentença que julgou 
procedentes embargos à execução ajuizada pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro 
Social contra o SESI - Serviço Social da Indústria pertinente a débito de contribuições 
para o INCRA, FUNRURAL e salário-educação. 
A sentença, da lavra do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Camaragibe, 
Estado de Pernambuco, no exercício da jurisdição federal, entendeu que, sendo o SESI 
uma instituição de assistência social e educacional, gozando de ampla imunidade 
tributária, cuja receita também decorre de arrecadação de contribuição parafiscal, não 
pode se submeter ao pagamento das contribuições executadas. 
Condenou, ainda, o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% 
(dez por cento) do valor da causa. 
O apelo sustenta, em suma, que a imunidade constitucional não abrange as contribuições 
sociais. 
Contra-razões oferecidas. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se vê, a questão discutida nestes 
embargos diz respeito à cobrança pelo INSS de contribuições para o FUNRURAL e 
INCRA, bem como relativas ao salário-educação, que não foram recolhidas nas épocas 
próprias pelo SESI. 
No tocante ao salário-educação, tenho em mira a Lei nº 4.440/64, in verbis: 
“Art. 5º. Ficarão isentas do recolhimento da contribuição de que trata o art. 3º: 
b) as instituições de ensino e educação, de qualquer tipo e grau, bem assim os hospitais e 
demais organizações de assistência que não tenham fins lucrativos; 
...............................................................” 
Por sua vez, o Decreto-lei nº 1.422/75, que revogou o diploma susomencionado, 
estabelece: 
“Art. 3º. Ficam isentas do recolhimento do salário-educação: 
I - as empresas que, obedecidas as normas que forem estabelecidas em Regulamento, 
mantenham diretamente e às suas expensas, instituições de ensino de 1º Grau ou 
programas de bolsas para seus empregados e os filhos destes; 
II - as instituições públicas de ensino de qualquer grau, e as particulares, devidametne 
registradas e reconhecidas pela Administração Estadual de ensino; 
III - as organizações hospitalares e de assistência social, desde que comprovem 
enquadrar-se nos benefícios da Lei n. 3.577, de 4 de julho de 1959; 
IV - as organizações de fins culturais que, para este fim, vierem a ser definidas no 
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Regulamento”. 
Como se sabe, é o SESI instituição de educação, sendo descabida a exigência de 
recolhimento da contribuição em questão. 
A propósito das contribuições para o INCRA e FUNRURAL, este eg. TRF, por meio das 
suas Turmas, já decidiu: 
“Processual Civil e Tributário. Embargos à execução fiscal. Garantia do juízo. Depósito. 
Demora que não pode ser imputada à parte. Artigo 9º, inciso I, da Lei nº 6.830/80 (Lei das 
Execuções Fiscais). SENAI. Instituição de assistência social e educação, sem fins 
lucrativos. Contribições para o FUNRURAL e INCRA. Hipótese de não incidência. Decreto 
nº 83.081/79, artigo 76, inciso III. 
1. .......................................................................................... 
2. O SESI - Serviço Social da Indústria - é órgão de assistência social e educação, sem 
fins lucrativos, não se equiparando a empresa. 
3. O artigo 76, inciso III, do Decreto nº 83.081/79 (Regulamento de Custeio da Previdência 
Social), determina o pagamento das contribuições sociais apenas pelas empresas e 
equiparados, hipótese à qual não se enquadra o SESI. 
4. Indevidas as contribuições para o FUNRURAL e para o INCRA. 
5. Apelação e remessa oficial improvidas”. (3ª Turma, AC nº 84.188-RN, Rel. Juiz Geraldo 
Apoliano, julg. 08.08.96, por unanimidade). 
“Tributário. Contribuição para o FUNRURAL. Instituição educacional - SENAI - que não se 
equipara a empresa. Hipótese de não incidência. Apelo e remessa improvidos”. (2ª 
Turma, AMS nº 2985-PB, Rel. Juiz Lázaro Guimarães, julg. 21.05.91, por unanimidade) 
“Tributário. Contribuição para o FUNRURAL e INCRA. SESI. Serviço social autônomo. 
Hipótese de não incidência. Art. 150 da CF/88. Apelo improvido. 
- Em razão do SESI - Serviço Social da Indústria ter finalidade institucional, situado na 
categoria dos Serviços Sociais Autônomos, goza do privilégio do art. 150 da CF. 
- Apelo improvido”. (1ª Turma, AC nº 105219-PE, Rel. Juiz Francisco Falcão, julg. 
14.11.96, por maioria). 
Mais recentemente, a 1ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, julgando a matéria, 
assim se pronunciou: 
“Tributário. Constribuições para o INCRA e FUNRURAL. SENAI. Isenção. 
1. Da exegese da Lei nº 2.613 de 1955 decorre que sendo o SENAI equiparado à União 
Federal, está este isento do recolhimento para o INCRA. 
2. Da constatação de que o SENAI  não é uma empresa ou entidade dedicada à atividade 
rural e da iterativa manifestação jurisprudencial, decorre a impossibilidade de exigir-se a 
contribuição para o FUNRURAL. 
3. Recurso improvido”. (REsp 55.063/MG, Rel. Min. José Delgado, j. 18.11.96), in 
Repertório IOB de Jurisprudência, 2ª quinzena de fevereiro/97, nº 4/97, caderno 1, p. 87).  
Com efeito, dispõe o art. 76 do Decreto nº 83.081/79 (Regulamento de Custeio da 
Previdência Social): 
“O custeio da Previdência Social do trabalhador rural é atendido pelas contribuições 
mensais seguintes: 
............................................................................. 
III - Da empresa em geral ou entidade ou órgãos equiparados vinculados à Previdência 
Social Urbana, de 2,4% ...” 
Ora, o SESI não é empresa, nem a esta pode ser equiparado, mas órgão de assistência 
social e educação, sem fins lucrativos. 
Doutra parte, constato que os débitos objeto da execução remotam a período anterior à 
vigência da Carta da República atual, daí porque entendo despecienda a discussão sobre 
a imunidade constitucional do art. 150, VI, c, mormente quando a controvérsia já se 
encontra deslindada, em face dos argumentos acima explicitados. 
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Com essas considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 95.495-RN   
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelantes: UNIÃO FEDERAL E CAROLINE DOS SANTOS 
Apelados: OS MESMOS 
Advogados: DRS. FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS E ANTONIO TEIXEIRA 

EMENTA 
Civil. Administrativo. Danos naturais, materiais e morais. Responsabilidade da União. 
Indenização apurada em liquidação. 
- Incabível a indenização do dano natural se ele já foi reparado em sua maior parte e a 
extensão e valor da parte que falta não é estabelecido através de competente perícia 
judicial. É imprestável para fixá-la simples orçamento médico apresentado pela parte 
interessada. 
- A indenização do dano material é de um salário mínimo por mês de vida expectante da 
vítima a contar da data do acidente, e que se duplica face ao art. 1.538, § 1º, do Código 
Civil, se ao tempo do mesmo não exercia ela profissão remunerada. É justo e razoável 
adotar-se o mesmo critério para a compensação do dano moral. 
- Desprovida a apelação da autora e provida a apelação da ré, em parte, para excluir a 
indenização do dano natural e reduzir a indenização do dano material. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc. decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação da autora e dar parcial provimento ao apelo 
da União e à remessa, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 13 de agosto de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Apelações apresentadas pela União Federal e por 
Caroline dos Santos contra sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Juiz Federal Dr. Ivan Lira 
de Carvalho, na fase de execução, em caso de responsabilidade civil do Estado 
decorrente de abalroamento de veículo automotor, que, na liquidação por artigos, julgou 
parcialmente procedente a liquidação para condenar a União a pagar à autora, acima 
nominada, os valores abaixo transcritos:  
a) R$ 151.747,33 (Cento e cinqüenta e um mil, setecentos e quarenta e sete reais e trinta 
e três centavos), a título de danos materiais; 
b) R$ 50.582,43 (Cinqüenta mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e três 
centavos) por danos morais; 
c) R$ 3.039.010,00 (Três milhões, trinta e nove mil e dez reais) para a reparação natural 
das lesões sofridas pela autora. 
Foi determinado ainda que ao total da indenização, R$ 3.241.339,76 (Três milhões, 
duzentos e quarenta e um mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos) 
fossem acrescidos honorários advocatícios à base de 15%, percentual fixado na sentença 
liquidanda, num valor equivalente a R$ 486.200,96 (Quatrocentos e oitenta e seis mil, 
duzentos reais e noventa e seis centavos). 
O total da condenação ficou em R$ 3.727.540,72 (Três milhões, setecentos e vinte e sete 
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mil, quinhentos e quarenta reais e setenta e dois centavos). 
Pedira a exeqüente, nos artigos apresentados, um valor de R$ 49.681.720,55 (Quarenta e 
nove milhões, seiscentos e oitenta e um mil, setecentos e vinte reais e cinqüenta e cinco 
centavos), aí incluídos os danos reais, morais e patrimoniais. 
A liquidação foi decorrente de indenização pretendida pelos danos que sofreu a autora em 
acidente do qual resultaram lesões gravíssimas em seu rosto, antes de considerável 
beleza, e após o acidente, de transtornável e chocante aparência. 
A sentença proferida na primeira instância o foi, à época, pelo ilustre ex-integrante desta 
Casa, hoje compondo o Superior Tribunal de Justiça, Ministro José Delgado, que julgou 
procedente a ação, nos termos do pedido, deixando o quantum indenizatório a ser 
apurado em liquidação por artigos. 
Julgando a apelação interposta pela União Federal, a Primeira Turma desta Corte negou-
lhe provimento, por unanimidade, nos termos do relatório e voto do também eminente ex-
membro deste Tribunal, Juiz Orlando Rebouças. 
O apelo da União Federal, na presente liquidação, é  no sentido de serem elevadíssimos 
os valores em que foi condenada. Ultrapassam todos os limites da razoabilidade, além de 
admitir injustamente e sem prova alguma procedência de artigos de liquidação 
meramente alegados. Insurge-se da validade como prova das fotografias trazidas pela 
apelada às fls. 128/131, uma vez que não foram apresentados seus negativos, bem como 
contra documento elaborado em língua estrangeira do qual se junta aos autos xerox não 
autenticada de versão em língua portuguesa, desacompanhada do respectivo original. 
Ademais, a sentença liquidanda não condena sejam pagas por antecipação despesas 
eventuais e futuras com novas operações plásticas que a autora, sponte propria, resolva 
fazer fora do Brasil. Diante da absoluta falta de prova, deve ser excluída da condenação a 
quantia de R$3.039.010,00 ( Três milhões, trinta e nove mil e dez reais) referente ao 
pagamento antecipado de futuro tratamento a ser feito na França. E, quanto à 
indenização do quantum reparador, como a recorrida sofreu o acidente com dezoito anos 
de idade, era pobre, solteira e nunca exercera atividade remunerada, deve ser reduzido 
de forma a ter como base de cálculo um salário mínimo mensal.  
Caroline dos Santos, em seu apelo, pugna também pela reforma parcial da sentença. 
Insurge-se quanto à parte da mesma  que diz não ter a liquidante informado quais os 
critérios adotados para a formulação básica do dano material. A fórmula adotada para a 
fixação do quantum indenizatório, diz ela, se não foi expressa, estava subentendida. Se 
afirmara apenas que a indenização se reportou à data da ocorrência do dano sofrido, 
agora reforça que essas quantias tinham como critério os últimos salários percebidos por 
ela à data do evento danoso. Não era de prendas do lar como consta da inicial. Tinha 
ocupação funcional numa empresa pertencente aos seus tios com capital investido pelos 
seus pais. Justifica a omissão pelo fato de ter sido elaborada a petição inicial por 
advogado indicado pela Comissão de Defesa dos Direitos do Homem da OAB, em data 
de 22 de janeiro de 1987, época em que ela se encontrava no hospital sem poder falar ou 
levantar do leito. Noticia que era filha de ourives-joalheiro, sobrinha de empresários bem 
sucedidos, desfrutando de uma comodidade típica de classe média. Estava em vias de 
concluir o 2º grau num colégio privado de alto nível e se preparava para ingressar no 
curso de Arquitetura Moderna, que planejava concluir na Europa. Era agente promotora 
de vendas e contratos de empreitada da empresa de construção civil Sul Paulista 
Engenharia Ltda., no Estado de Goiás, recebendo um vultoso salário líquido de CR$ 
47.063.382,98, o que lhe permitia "ter carro próprio, ter hotel e outros confortos na cidade 
de Natal, onde foi vitimada numa ocasião de férias". Seu salário foi o critério que serviu de 
base à fixação da quantia. Portanto, não foi arbitrário o valor de CR$ 26.544.000.000,00. 
Chegou-se a esse quantum numa operação correspondente ao resultado do rendimento 
salarial da autora multiplicado por 12 (número de meses do ano), cujo resultado foi 
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multiplicado por 47 (correspondente ao seus prováveis restantes anos de vida). 
Na unidade monetária atual, equivale a R$ 8.892.570,94 (oito milhões, oitocentos e 
noventa e dois mil, quinhentos e setenta reais e noventa e quatro centavos) a soma da 
indenização dos danos materiais, acrescidos dos juros legais, atualizados em fevereiro de 
1996. 
Quanto ao valor de CR$ 14.250.000.000,00 requerido e fixado com referência à data de 
11.01.85, também não foi aleatório. Baseia-se no valor fixado para os danos materiais, só 
que, ao contrário do que prevê o § 2º do art. 1.538 do CC, não houve dobra do valor. Foi 
fixado como parâmetro, metade mais um sobre o valor dos danos materiais a título de 
dote autorizado por aquele dispositivo. Corrigido monetariamente pelo IPC, daria, em 
valores atualizados para a atual unidade monetária, R$ 4.675.475,42 (quatro milhões, 
seiscentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois 
centavos). 
Conclui suas razões no sentido de ser modificada a sentença para que prevaleçam os 
seguintes valores: 
Danos materiais................R$ 8.892.570,94 
Danos morais....................R$ 4.675.475,42 
Honorários advocatícios (15%)........R$ 2.491.058,45 
Não se insurge contra a parte da sentença que fixou em R$ 3.039.010,00 (Três milhões, 
trinta e nove mil e dez reais) o valor encontrado a título de reparação natural das lesões 
sofridas. 
Pede ao final que seja estabelecido um valor total de R$ 19.098.114,78 (dezenove 
milhões, noventa e oito mil, cento e quatorze reais e setenta e oito centavos), acostando à 
sua peça apelatória os documentos de fls. 190 a 204. 
Em sede de contra-razões, pronunciaram-se a União Federal, às fls. 208 a 211; Caroline 
dos Santos, às fls. 212 a 223. 
A primeira afirma que a ora recorrente Caroline confirmou tudo que a União aduzira em 
sua apelação: a) que a autora não provou os seus artigos de liquidação referentes a 
supostas despesas médico-hospitalares a serem feitas na França; b) não provou a 
autenticidade do orçamento elaborado em língua estrangeira e traduzido para o vernáculo 
por tradutor não juramentado e desconhecido; c) que, apesar de excepcionalmente 
dispendioso, não apresentou provas de ser indispensável o pretendido tratamento no 
exterior; d) finalmente, que as indenizações por danos morais e materiais estabelecidas 
na sentença recorrida devem realmente ser reduzidas. Ainda mais: diz que os recibos 
(contracheques apresentados às fls. 190/191 não podem ser levados em consideração 
porque não se referem a fatos novos. Estavam em poder da apelante desde 1984. 
Quanto à documentação de fls. 198/203, diz ser patente a adulteração a reclamar 
incidente de falsidade. É que, segundo informa, às fls. 142 encontra-se a cópia xerox da 
carta apresentada às fls. 198, sendo que da cópia não consta o carimbo do Dr. Jean 
Molines. O mesmo carimbo aparece no orçamento de fls. 199/200, mas não consta das 
cópias do mesmo, às fls. 143/144. Maior dos indícios de adulteração, diz a União, 
encontra-se no documento de fls. 201/203, redigido em francês. Trata-se de cópia xerox, 
não autenticada, onde aparece o mesmo carimbo, com tinta cor roxa, não obstante ser 
preta a tinta da xerox. Pede o desentranhamento de tais documentos ou instauração do 
incidente de falsidade. 
Caroline dos Santos diz que o relatório do orçamento clínico por ela apresentado foi 
registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos em Brasília, não sendo 
cumulativa  a obrigação de autenticação consular e registro público.  
Quanto aos documentos de 1984, diz que são de fato dessa época, mas a autora 
precisou solicitá-los aos atuais donos da empresa, que, devido ao largo lapso de tempo, 
não puderam, de imediato, facultá-los à autora. Ademais, como a deformação do seu 
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rosto por causa do acidente desencadeou a doença cardíaca do seu pai, que lhe trouxe a 
morte e com ela a decadência econômica da família, fugiu ao controle dela o conseguir a 
tempo e hora a documentação necessária, o que justifica a força maior prevista no art. 
517 do CPC. 
Sobre a alegação de falsidade ideológica, diz que, na verdade, pretende a União 
transformar a vítima em ré, não tendo com concretude caracterizado o que alegou. 
Limitou-se a tecer críticas técnicas sem oferecer motivos plausíveis ou meios para provar 
a falsidade ideológica. Segundo Alfredo Buzaid, em relação a documentos particulares só 
se pode discutir a falsidade material, pois o conteúdo do documento pode ser objeto de 
uma ação fundada em erro, dolo ou simulação. E, por provocar incidentes 
manifestamente infundados, diz ser a União litigante de má fé (art.16 CPC). Requer o 
indeferimento in limine do incidente de falsidade. 
Em relação à ausência do tradutor juramentado, diz não carecer de tradução o 
documento. Foi escrito em português pelo próprio autor que também escreveu o texto em 
francês. O texto válido para o processo é o da língua pátria da autora lesada, Caroline. 
Reconhece ter usado injustificadamente como fator de correção monetária o BTN 
atualizado pela TR, quando a jurisprudência reinante determina a correção pelos índices 
do IPC. Insiste que lhe seja reconhecido o direito de receber a verba indenizatória 
requerida na apelação. 
Às suas contra-razões, Caroline dos Santos juntou os documentos de fls. 224 a 232. 
Intimada, a União pediu o desentranhamento de tais documentos, porque entendeu 
negligência da outra parte na juntada, e afirmou infringência ao art. 517 do CPC. 
Indeferi o pedido de desentranhamento, e decidi que "o exame quanto à desconsideração 
de questão de fato nova é tema a ser oportunamente apreciado por ocasião do 
julgamento do recurso". 
Parecer do Ministério Público Federal opinou "pela admissibilidade da argüição de 
falsidade da cópia documental de fls. 224 a 226 dos autos, com o processamento previsto 
na Lei Processual Civil e, no tocante à indenização a título de danos materiais e morais 
(itens a e b do dispositivo da sentença de fls. 161-170), pela manutenção do julgado que 
se encontra em liquidação...".  
Rejeitei o incidente de falsidade no tocante ao orçamento apresentado para posterior 
tratamento da autora. Todavia, determinei a realização de exame pericial, na forma do art. 
392 do CPC, nos recibos que atestam a renda auferida pela vítima antes do acidente. 
A União interpôs agravo regimental do despacho que rejeitou o incidente de falsidade - 
dos valores a serem gastos em futuro tratamento da autora - acima tratado. Reclamou 
que o apontado decisum adentrou no mérito das medidas recursais que devem ser 
examinadas pela Turma desse Egrégio; que alterou sentença liquidanda para incluir 
pagamento de despesa nela não prevista, e apontou a validação de juntada de 
documentos intempestiva. 
Não conheci do recurso interposto, onde a agravante indica, como tendo sido objeto de 
determinação de perícia, documentos sobre os quais se indeferira a realização de tal 
prova. 
A União interpôs recurso especial, por entender caso de infringência ao disposto nos arts. 
475 e 517 do CPC, e pediu a realização da perícia sobre os documentos que instruem o 
orçamento de tratamento futuro da autora. 
Nas contra-razões, Caroline pediu a inadmissibilidade do recurso especial da União. 
Inadmitido o recurso especial em tela, com base na Súmula 282 do Colendo Supremo 
Tribunal Federal: a matéria não foi objeto de prequestionamento. 
Determinei auditoria ou inspeção na empresa em que disse ter trabalhado a autora, com a 
finalidade de sanear o incidente de falsidade suscitado pela União em documento 
acostado aos autos.  
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O laudo técnico concluiu que "os peritos não dispõem de elementos técnicos que 
permitam estabelecer a autenticidade ou não dos documentos questionados", pois o 
material periciado havia sofrido ação de substância química - solvente - prejudicando 
qualquer análise. Resultou em não comprovação de irregularidades. 
A União, ciente do Laudo de Exame Documentoscópico que não comprovou a alegada 
falsificação dos documentos emitidos pela empresa pertencente à família da autora, 
formulou quesitos de esclarecimento, a respeito da média de salários pagos por aquela 
empresa, seus rendimentos apurados nos anos de 1987 e 1988, valor do lucro alcançado 
e valor declarado no Imposto de Renda,  os quais mandei submeter ao crivo da Receita 
Federal para que forneça elementos hábeis a elucidar as dúvidas suscitadas.  
A Superintendência da Receita Federal informou que os documentos solicitados já haviam 
sido incinerados, o que fez a União pedir o requerimento das declarações para fins de 
Imposto de Renda dos rendimentos auferidos pela autora  nos exercícios de 1983/1984. 
Determinei a quebra do sigilo fiscal de Caroline, tendo o Ministério da Fazenda noticiado 
sua impossibilidade, porque ditas declarações também tinham sido incineradas em virtude 
de prescrição. 
Parecer do Ministério Público Federal  opinou: "Rejeitando como fonte de prova os 
documentos que foram objeto do incidente de falsidade decorrido nestes autos, este 
Ministério Pùblico Federal manifesta-se pela confirmação inteiriça de todo o teor 
desafiado pela brilhante sentença liquidanda, justa e equânime por seus detalhados e 
incensuráveis fundamentos, visando à compensação (que será sempre simbólica) dos 
prejuízos que, por ironia do destino, afetaram à integridade física e moral da autora, com 
quem havemos de nos solidarizar ante o inominável incômodo e dor experimentados pela 
mesma ao longo de todos esses anos”. 
A União Federal apresentou petição e juntou documentos com informações obtidas nos 
sistemas informatizados CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais e RAIS - 
Relação Anual de Informações Sociais, que depõem contra a credibilidade do recibo de 
trezentos salários mínimos mensais apontado pela autora como prova do valor de seu 
salário mensal e do seu vínculo empregatício com a empresa Sul Paulista Construção 
Ltda. 
Intimada para falar sobre os pronunciamentos do MPF e da União, bem como sobre os 
documentos de fls. 380/392 susotratados, a autora contestou as informações 
apresentadas e alegou que em nada alteram seu direito à indenização pleiteada. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Examino primeiro a apelação da autora. 
Diz o art. 517 do Código de Processo Civil: 
 “As questões de fato, não propostas no juízo inferior, poderão ser  suscitadas na 
apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo   por motivo de força maior.” 
Por esta razão admiti, em despacho de fls. 240/1 dos autos, a juntada de documentos 
novos pela autora já na fase da apelação, com os quais parecia pretender provar, à 
primeira vista, “questão de fato”  não suscitada no inicial pedido nem na instrução da ação 
de liquidação por artigos. Na ocasião não percebi que referida “questão de fato” era, na 
verdade, pedido de verba indenizatória nova.  No despacho supra, todavia, ao negar o 
pedido de desentranhamento dos referidos documentos, estatuí o seguinte:  
“O exame quanto à desconsideração de questão de fato nova é tema a ser 
oportunamente apreciado por ocasião do julgamento do recurso”. 
É o que primeiramente faço agora. 
A autora, já em sede de apelação, pede indenização referente ao que, segundo alega, 
deixou de ganhar em emprego de altíssima remuneração que “possuiria” por ocasião do 
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acidente e que, em conseqüência do mesmo, veio a perder. Os documentos que então 
juntou visam, exatamente, a provar a existência dessa relação empregatícia e a sua 
elevada remuneração.  
Apesar de não haver prosperado incidente de falsidade argüido pela União relativo a tais 
documentos, também não resultou provada a sua autenticidade. Todas as diligências  por 
mim determinadas junto à Receita Federal, à Delegacia Regional do Trabalho e ao 
Instituto Nacional de Seguro Social, resultaram infrutíferas face à inexistência de 
elementos nos arquivos dos referidos órgão públicos que permitissem uma resposta 
conclusiva. 
É curial, todavia, que o convencimento do juiz a respeito do valor de prova ou da 
existência de fatos alegados no processo pelas partes resulta de um processo de 
integração lógica onde, antes de mais nada, devem estar presentes a razão e a 
coerência. 
Em nenhum momento deste tormentoso e complicado litígio, afirmou a autora exercer 
qualquer atividade remunerada antes do trágico acidente que a vitimou. Ao contrário. Na 
própria inicial, firmada pelo eminente Aguiar Dias, orgulho das letras jurídicas nacionais e 
da nobre profissão de advogado, a autora é qualificada como  “de prendas domésticas”. 
Ainda no corpo da inicial, ao pedir a  indenização pelos lucros cessantes, o seu ínclito 
representante define referidos “lucros cessantes” de sua infeliz cliente como sendo  “...a 
privação de tudo o que lhe oferecia uma vida jovem em pleno desenvolvimento de suas 
capacidades”. Não se faz menção a qualquer brilhante e rendosíssima profissão exercida 
pela desventurada autora. 
Nos documentos que instruem a inicial, há um recorte do Jornal do Brasil (fls. 8 dos 
autos), onde se tem a reportagem que deflagrou todo o caso e na qual se lê alguns 
tópicos bastante esclarecedores acerca da real situação econômico-financeira da autora-
apelante, e que aqui transcrevo: 
“...obrigaram Caroline a esconder seu drama da família, que mora na cidade satélite de 
Ceilândia,  a mais pobre do Distrito Federal”. 
“...Caroline vivia em Goiânia com a mãe, o pai - relojoeiro autônomo falecido há seis 
meses -, irmãs e sobrinhos. Por insistência do irmão Edmilson, que desejava para ela um 
futuro promissor, mudou-se para Natal, onde continuou os estudos de 2º grau. Era com 
Edmilson e a cunhada que Caroline viajava, num Opala, quando a Veraneio da 
Aeronáutica provocou o acidente”. 
Tendo sido juntada aos autos pela própria autora, em sua inicial, tem-se que ela 
reconhece as informações contidas na referida reportagem como sendo absolutamente 
fidedignas. E o que é que nos dizem as informações fornecidas pela própria autora, em 
sua inicial, firmada por um dos maiores advogados deste país ? Dizem: 
a) que a autora é de prendas domésticas; 
b) que a sua família mora na cidade satélite de Ceilândia, a mais pobre do Distrito 
Federal; 
c) que antes do acidente a autora morava em Goiânia com a sua família e que o seu pai, 
já falecido, exercia a honrada porém humilde profissão de relojoeiro autônomo; 
d) que por insistência do seu irmão Edmílson, que lhe desejava um futuro promissor, 
mudou-se para Natal, onde continuou ou continuaria, os seus estudos de 2º grau; 
A situação de pobreza da autora ficou tão evidenciada nos autos que o douto Juiz  a quo  
deferiu-lhe os benefícios da justiça gratuita (fls. 41). O eminente Aguiar Dias, subscritor da 
inicial, atuou no caso por especial designação da OAB-RJ e atendendo a instâncias do 
Conselho Nacional de Defesa dos Direitos Humanos. 
Não há, pois, como compatibilizar uma situação de pobreza, evidenciada nos autos pela 
própria autora, com a posterior alegação, já em fase de apelação  na ação liquidatória, de 
que exercia emprego cuja remuneração seria mais de três vezes superior aos 
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vencimentos de um Ministro do Supremo Tribunal Federal  e até mesmo superior a 
salários pagos por grandes empresas multinacionais ao seu corpo de diretores, consoante 
pesquisas que me dei ao trabalho de fazer na busca de realizar a melhor justiça possível . 
As alegações de que  “...a autora era filha de ourives-joalheiro e sobrinha de empresários 
bem sucedidos, e, ao contrário do estado de pobreza econômica em que hoje se 
encontra, tinha toda a comodidade própria da classe média. Estava em vias de concluir  o 
2º grau num colégio privado de alto nível e se preparava para ingressar no curso de 
Arquitetura Moderna que depois iria concluir na Europa...”  (fls. 186 - razões de apelação 
da autora)  não encontram o mais mínimo apoio nos elementos contidos nos autos. 
Até mesmo os documentos (fls. 193/4) que o patrono da autora, já não mais o eminente  
Aguiar Dias, mas já agora o Dr. Antônio Teixeira, OAB-DF Nº 10533, junta às suas razões 
de apelação , contrariam essas mesmas razões, pois se verifica que, ao invés de “estudar 
num colégio privado de alto nível”, a autora, em janeiro de 1985, época do acidente, havia 
justamente feito todo o seu 1º grau  em estabelecimentos de ensino público localizados na 
periferia de Brasília, a saber, “Escola Classe 08 do Gama”, “Escola Classe 48 da 
Ceilândia” e “Centro Educacional 06 da Ceilândia”, e havia se matriculado no “Colégio 
Santo André - Supletivo” em Goiânia, o que confirma a reportagem do Jornal do Brasil de 
que era nessa última cidade que a autora residia quando decidiu mudar-se para Natal, 
“em busca de um futuro promissor”, e fazer a fatídica viagem. Do exame da sua “Ficha de 
Histórico Escolar”, emitida em 25.01.85 (fls. 194/6 ) e pela própria autora juntada às suas 
razões de apelação, verifica-se que ela nem ao menos chegou a cursar o referido  
colégio-supletivo, pois estava-se em janeiro, mês de férias escolares. Tudo indica que ela 
concluíra o 1º grau no “Centro Educacional 06 da Ceilândia” e, mudando-se para Goiânia, 
matriculara-se no mencionado  colégio supletivo, cujas aulas somente começariam após  
as férias. 
É de se notar a absoluta incongruência, do ponto de vista sócio- econômico e existencial, 
de possuir alguém emprego com salário superior aos vencimentos de um Ministro do 
Supremo Tribunal Federal  e residir na Ceilândia, onde cursa modestas  escolas públicas 
de 1º grau, mudar-se depois para Goiânia, onde se matricula num colégio-supletivo, e, 
aproveitando as férias escolares, vai para Natal, em busca de “um futuro promissor”.                                
Finalmente, não há que se confundir  questão de fato com pedido.  Aquela é tão 
somente  “circunstância complexa” que constitui matéria fática, de natureza substancial ou 
formal, deste. 
Definindo: “questão de fato é circunstância material complexa da razão de pedir positiva 
ou negativamente”. 
É possível alegar-se  “questão de fato” na fase apelatória porque, não se tendo dela 
conhecimento na fase instrutória por motivo de força  maior que é necessário provar, se 
traz ela agora aos autos com vistas a fortalecer, enfraquecer, corroborar ou destruir 
definitivamente o pedido. 
Ora, a autora não apresenta qualquer prova que ateste a existência de “força maior” 
impeditiva da formulação do alegado no juízo inferior. 
Somente isto é suficiente para invalidar o seu pleito. 
Ademais, o que a autora faz é propor  pedido novo e não simples “questão de fato” que 
fortaleça ou corrobore pedido já feito na sede própria, que é o Juízo de 1ª instância. 
Admitir-se a proposta de pedido novo perante a instância revisional seria conferir a esta 
competência originária que não possui e inverter completamente a ordem do processo, 
colocando-a de cabeça para baixo. 
Assim, forçoso é desprezar o pedido de verba indenizatória decorrente da dissolução de 
pretensa relação empregatícia, de cuja existência não há a mais mínima evidência fática 
ou lógica nos autos, não foi alegada no momento próprio, nem, muito menos, provado que 
deixou de fazê-lo no momento próprio por  motivo de força maior, como manda a lei, e 
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que, mais importante de tudo, não constitui verdadeira  questão de fato, mas, pura e 
simplesmente,  pedido novo feito em sede absolutamente imprópria. 
Passo agora a apreciar a impugnação feita pela autora-apelante do quantum estabelecido 
pela sentença recorrida para a compensação do  dano material, que fixou em R$ 
103.229,48 e que, acrescido dos juros legais, chega a um total de R$151.747,33 (fls.166 
dos autos e 6 da sentença), e do dano moral, que fixou em R$34.409,82 e que também 
acrescido dos juros legais totaliza R$ 50.582,43. 
À estes valores a autora-apelante apresenta os seguintes valores alternativos: 
Danos materiais (principal e juros):  R$ 8.892.570,94; 
Danos morais (principal e juros):      R$ 4.675.475,42. 
Não encontrei qualquer parâmetro financeiro que pudesse servir de base de cálculo aos 
avultadíssimos valores sugeridos pela autora-apelante em substituição aos criteriosos 
cálculos procedidos pelo douto Juiz a quo  para a fixação das aludidas verbas 
indenizatórias. 
A seguirem-se os critérios sugeridos na apelação da autora poder-se-ia chegar a qualquer 
valor que se desejasse: R$15.000,00,  15.000.000,00 ou R$15.000.000,000,00 ou, quem 
sabe, R$15.000.000.000.000,00, ou seja, o dobro do PNB dos Estados Unidos da 
América. 
A verdade é que a metodologia utilizada para se chegar aos valores estabelecidos na 
sentença, apesar de não absolutamente conforme à jurisprudência e à doutrina no que diz 
respeito à fixação da base de cálculo para fixação da reparação material, como 
demonstrarei ao analisar a apelação da ré, no devido momento, todavia, fundamenta-se 
em critérios legais  amplamente aplicados na prática da infortunística, enquanto que os 
cálculos alternativamente  apresentados pela autora-apelante são despidos de 
fundamentos outros que não o arbítrio da própria parte interessada. 
Não vislumbro, portanto, procedência na apelação da autora. 
Passo a examinar a apelação da ré União Federal, que visa, em sua conclusão (fls. 183 
dos autos), ao seguinte: 
a) excluir a condenação no valor de R$3.039.010,00 a título de reparação natural; 
b) reduzir o valor das  indenizações a que se refere o art. 1.538 do Código Civil a uma 
quantia certa e determinada, a ser paga de uma só vez, fixada em montante 
razoavelmente estipulado e compatível com as condições de vida de uma moça pobre, 
com 18 anos de idade, solteira e que jamais exerceu atividade remunerada. 
Vejamos o item a. 
A reparação natural, prevista no art. 1.539 do Código Civil, refere-se às despesas com 
tratamento médico e sobre esta matéria ninguém prelecionou com tanta maestria no 
Direito Pátrio quanto o eminente Aguiar Dias, por coincidência o advogado da autora na 
inicial ação de responsabilidade civil. Sua lição, transcrita na apelação da ré, merece aqui 
ser mencionada: 
“O art. 1.539 alude a despesas de tratamento, e elas se compreendem, naturalmente, 
como todas as que o tratamento impõe: assistência médica, remédios, aparelhos 
ortopédicos e tudo quanto se ligue a esses cuidados”. 
Mas no mesmo trecho, logo a seguir, o mestre adverte: 
“Cumpre, porém, que o juiz não permita que a parte converta essa verba em 
enriquecimento ilícito, nem mesmo em imposição de ônus desarrazoados ao responsável. 
Cada um cuida de si na proporção de suas posses e nada se pode objetar a quem 
procure cercar-se de cuidados médicos mais dispendiosos, se o faz  à sua custa”. 
E como se estivesse lecionando para o caso presente, aduz: 
“Tratando-se, porém, de verba a influir na indenização, essa parcela há de se fundar em 
base razoável e atender ao que ordinariamente se despende para obter o resultado 
desejado, como recuperação da situação anterior ao dano. A indenização nada mais é 
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que justa reparação do dano sofrido pela vítima e por isso não se compreende que, por se 
tratar de pessoa abastada ou porque não corram à sua conta as despesas, vá exagerar-
se em retribuições, praticando generosidade à custa alheia”. 
E o mestre finaliza: 
“Quem deseja tratamento excepcionalmente dispendioso, em virtude do processo ou do 
renome do médico, quando esse elemento não é indispensável ao tratamento, deve 
suportar o excesso que ele representa sobre o preço vulgarmente cobrado para os 
serviços da mesma natureza”. 
Não vejo como possa subsistir a indenização fixada pelo Juízo a quo para a reparação do 
alegado dano natural, para tanto louvando-se em simples orçamento de honorários 
médicos e despesas hospitalares  apresentado pela própria parte interessada. 
Em matéria de dano natural  há de cogitar-se de três situações: 
a) o lesionado já reparou às próprias custas o dano sofrido; 
b) o lesionado, por absoluta impossibilidade econômica, não reparou ainda, às próprias 
custas, o dano sofrido; 
c) o dano sofrido foi, na medida do possível e atendendo às próprias conveniências do 
lesionado,  extrajudicialmente reparado pelo causador do dano. 
No primeiro caso ele vai a juízo exigir o ressarcimento das despesas que teve. Para tanto 
é indispensável que produza todas as provas em direito admissíveis no sentido de 
comprovar que tais despesas, além de justas e necessárias, foram efetivamente 
realizadas. No segundo caso ele vai a juízo provar a extensão do dano e pedir que o juiz 
estabeleça a proporcional reparação. E como é que se estabelece a extensão do dano ? 
Pela  perícia! 
Isto é tão curial que chega a surpreender não tenha o culto e competente Juiz a quo 
determinado a sua realização, como lhe competia e devia ter feito e, ao invés disso, tenha 
pura e simplesmente concedido aquilo que a parte interessada, ao seu talante, reclamou, 
apresentando, a título de prova, só e exclusivamente,  orçamento fornecido por uma 
clínica médica. 
Por mais respeitável que seja a empresa ou pessoa que emite um  orçamento, impossível 
é ter os valores nele especificados como certos e definitivos, a ponto de ensejarem uma 
condenação judicial no valor que tal  orçamento  especifica. Máxime em não havendo 
outros orçamentos que possam servir de base para comparação. 
Ainda que o orçamento apresentado fosse fidedigno, e no processo foram levantadas 
ponderáveis dúvidas sobre a sua autenticidade,  o fato inarredável é que o documento 
apresentado é, só e exclusivamente, um orçamento. Nada mais. 
Como pôde o douto Juiz a quo  saber que o tratamento necessitado pela autora era 
exatamente o explicitado no referido orçamento? 
Como pôde ele saber que o preço dos serviços oferecidos no orçamento não estavam 
superfaturados ou, mesmo, subfaturados?  Com base em quê certificou-se ele que tais 
preços eram realistas e razoáveis? Como pôde ter certeza de que o estado físico da 
autora, 11 anos após o acidente, 06 anos de internação hospitalar e uma dezena de 
operações plásticas reparadoras realizadas pelo Dr. Tomaz Nassif, uma das maiores 
autoridades  médicas do mundo na matéria, ainda era aquela das assustadoras 
fotografias juntadas aos autos pelo advogado da autora?  Como soube que aquelas 
fotografias eram atuais, de  1995, 10 anos após o acidente, e não de 10 anos atrás, 
poucos meses após o acidente?  Como é que chegou a ter a certeza de que referidas 
fotografias eram mesmo da autora? 
Todas estas perguntas, inteiramente cabíveis em qualquer processo judicial da mesma 
espécie, e com mais procedência ainda em um processo onde se lida com o dinheiro dos 
contribuintes e, portanto, de indenegável interesse público, somente poderiam ter sido 
respondidas através de competente perícia médica, essencial para o estabelecimento da 
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verba indenizatória correspondente ao  dano natural. 
É necessário perguntar, ainda, em que fonte louvou-se o ilustre Juiz  prolator da sentença 
apelada para estabelecer que o tratamento necessitado pela autora-apelada somente na 
França poderia ser obtido. Por que não nos Estados Unidos, na Inglaterra ou na 
Alemanha?  Por que não no  Brasil? 
Sim, no Brasil, porque se há alguma coisa da qual o nosso país possa com razão 
orgulhar-se é, sem dúvida alguma, o altíssimo nível de sua cirurgia plástica. 
É do geral conhecimento o fato de que inúmeras personagens internacionalmente 
famosas vêm corriqueiramente ao Brasil efetuar operações plásticas, sejam de natureza 
estética, sejam de natureza reparadora, com os nossos  eminentes cirurgiões, em cujo 
número destacam-se, exatamente, os professores Ivo Pitangui  e  Tomaz Nassif que, por 
incrível coincidência, trataram da autora-apelada. 
Aliás, deve ser dito que, em matéria de  reparação natural pela ré devida à autora, a ré-
apelante portou-se de maneira correta e absolutamente elogiável. Não só lhe prestou toda 
a  assistência médica possível no Hospital da Aeronáutica em Natal, na crucial fase 
imediatamente posterior ao acidente, como a transferiu para o Hospital Central da 
Aeronáutica do Galeão, no Rio de Janeiro, onde esteve internada por mais de um ano. Ao 
depois, já concluídos os tratamentos clínicos e possível iniciarem-se os tratamentos 
plásticos reparatórios, encaminhou-a ao mais eminente cirurgião brasileiro no ramo da 
plástica estética, o professor Ivo Pitangui. Verificando este que a matéria era de  plástica 
reconstrutiva e reparadora, encaminhou-a ao mais eminente cirurgião brasileiro nessa 
área, o Dr. Tomaz Nassif. 
Este, em declaração juntada aos autos pela própria autora (fls. 141), diz o seguinte a 
respeito do tratamento que lhe foi proporcionado às custas da ré: 
“...a mesma foi operada por mim em diversas ocasiões nos últimos 5 anos... a paciente 
em questão teve reconstruídos o nariz, o lábio superior, a maxila, o assoalho nasal, o 
palato e o assoalho orbitário”. 
Pela declaração do eminente cirurgião, é possível, a qualquer leigo, aquilatar a extensão 
da reparação natural  já  proporcionada  pela ré à autora. 
E, desmentindo totalmente  as  fotografias terrificantes de fls. 128/31 como 
representativas da real situação da autora à época da liquidação, 10 após o acidente, 
finaliza o Dr. Nassif a sua declaração, datada de 1992, portanto, 7 anos após o acidente e 
3 anos antes do processo liquidatório: 
“Apresenta-se no momento em condições funcionais e de imagem externa em situação 
intermediária, necessitando ainda de 3 (três) intervenções no sentido de melhorar a 
reconstrução a que já foi submetida. 
Estas intervenções visariam aproximar o resultado obtido da normalidade perdida, o que 
não será efetivamente  possível recuperar”. 
Os cuidados com os quais procurou a ré-apelante proporcionar justa e equânime  
reparação natural  à autora-apelada estão bem demonstrados no ofício do Sr. Diretor do 
Hospital da  Força Aérea do Galeão e do relatório que o acompanha, juntos por cópia aos 
autos (fls. 138/140)  pela própria autora. 
Fato concreto é que  a  reparação natural  somente não se efetuou na sua totalidade 
porque a própria autora  se recusou  a submeter-se às 3 cirurgias restantes que, segundo 
o abalizado parecer do Dr. Tomaz Nassif contido na declaração retrocitada, seriam 
necessárias para  “...melhorar a reconstrução a que já foi submetida”. 
A recusa da autora em submeter-se às operações faltantes está explicitada na sua inicial 
da liquidação por artigos, onde diz às fls. 123 dos autos: 
“... após centenas de horas de sono anestésico debaixo das mãos cirúrgicas, não mais 
tem coragem e bagagem psicológica para se entregar aos mesmos médicos ou para se 
deitar nas mesmas mesas cirúrgicas que conheceu ao longo destes 10 anos.” 
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De notar que “...esses mesmos médicos”  e  “...essas mesmas mesas cirúrgicas” que a 
autora recusa, são os mesmos que personagens internacionais famosas, inclusive da 
França, procuram aqui no Brasil exatamente por serem o que de melhor nível existe no 
mundo. 
Curiosamente, a própria autora reclama, logo a seguir, verba vultosissima para se 
entregar  a  “médicos e a mesas  cirúrgicas”  em Paris! 
Sobre o tópico  reparação natural pode-se, com segurança, ter as seguintes conclusões: 
a) a reparação natural, no caso, foi eficientemente suprida pela ré à autora e somente não 
se concluiu na sua integralidade em virtude de recusa da própria autora; 
b) não há base para a concessão da reparação natural  estabelecida na douta sentença 
recorrida visto ter se louvado, para tanto, em simples  orçamento  e não em regular  
perícia judicial, de inafastável necessidade, no caso, para a fixação de quantum  
indenizatório. 
É de ser, pois, acolhida a apelação da ré para excluir da sentença a indenização relativa à 
reparação natural fixada em R$ 3.039.010,00. 
Aprecio, agora, o item b  da apelação da ré. 
As verbas indenizatórias contestadas referem-se a: I) danos materiais e  II) danos morais. 
Tenho para mim que o douto Juiz  a quo se houve com bom critério no que se refere à 
perfeita observância da lei  na metodologia que empregou para efetuar os cálculos, ou 
seja, foi correto na  matéria de direito,  mas no que se refere à  matéria de fato não se 
houve com a mesma felicidade ao apreciar o  dano material, embora o tenha feito, com 
perfeição,  no que se refere ao dano moral. 
É pacífica a jurisprudência de que não tendo o lesionado atividade econômica 
remunerada ao tempo do acidente, como se verifica no caso presente, a base para  o 
cálculo da indenização por  dano material é o de um salário mínimo por mês do período 
diferencial entre a idade do ofendido na época do fato e a sua expectante sobrevida. 
A respeitável sentença, acertadamente, fixou a   expectativa de vida da autora em 564 
meses (47 anos), mas fixou, para cada mês, o valor de  três salários mínimos, o que se 
me aparece absolutamente desarrazoado, sobretudo levando-se em conta que referido 
valor é de ser multiplicado por dois,  ex vi do disposto no § 1º do art. 1.538 do Código 
Civil, o que, afinal, resulta em  seis  salários mínimos  por mês unidade do cálculo. 
Não vejo razão para que se abandone a pacífica jurisprudência sobre a matéria, 
encampada, aliás, pelo que existe de melhor em nossa doutrina, a começar pelo 
eminentíssimo Pontes de Miranda  (Tratado de Direito Privado, tomo LIV, p. 297) e pelo 
moderno e atual Antonio Lindbergh C. Monteiro (Ressarcimento de Danos, p. 81), trazidos 
à colação pela ré-apelante. 
Dessa forma, penso deva ser acolhida a apelação para reformar-se a sentença recorrida, 
fixando-se em um  salário mínimo  o valor de base para o cálculo, multiplicando-se o 
mesmo por  dois  em virtude do mandamento retrocitado do Código Civil, o que, 
adicionado dos juros legais, dá um total de  R$ 50.582,40 (cinqüenta mil, quinhentos e 
oitenta e dois reais e quarenta centavos). 
No que diz respeito à verba indenizatória do dano moral estabelecida na respeitável 
sentença recorrida, não vejo procedência na apelação. O ilustrado  Juiz  a quo agiu com 
equilíbrio e moderação, não só observando acertadamente os dispositivos legais 
atinentes à matéria, como, também, não contrariando qualquer ponto já pacificado da 
jurisprudência ou da doutrina. 
Se me afigura, portanto, absolutamente escorreita a fixação da quantia de R$ 50.582,43 
(cinqüenta mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos) como valor 
definitivo para a indenização do  dano moral, estabelecida na sentença recorrida, em 
razão do que penso deva ser rejeitada a apelação da ré neste tópico. 
Concluindo, o meu voto é no sentido de: 
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I - rejeitar a apelação da autora; 
II - acolher a apelação da ré para, a) excluir integralmente do quantum  indenizatório a 
verba de  R$ 3.039.010,00 (três milhões,  trinta e nove mil e dez reais), referente à 
reparação natural;  b) reduzir  o  quantum indenizatório relativo à  reparação material  
para a quantia total de  R$ 50.582,40 (cinquenta mil, quinhentos e oitenta e dois reais e 
quarenta centavos); 
III - rejeitar a apelação da ré no tópico referente à reparação moral e confirmar o quantum 
de R$ 50.582,43 (cinquenta mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e três 
centavos) fixada na douta sentença recorrida para indenização do dano moral; 
IV - finalmente, em resumo dos itens acima, reformar a douta sentença, por força da 
remessa oficial, recorrida para fixar o valor total da indenização, a ser paga  pela ré  à 
autora, em R$ 101.164,83 (cento e um mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta e três 
centavos), acompanhado de honorários advocatícios de 15 por cento, já fixados quando 
da prolação da sentença na ação de responsabilidade civil, e juros legais de 6% 
calculados a partir da data da sentença ora recorrida, até o final pagamento. 
É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 97.125-RN 
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 
Apelada: MARIA COBÉ DA SILVA 
Advogados: DRS. ROGER SALES SOBRINHO E OUTROS (APTE.) E ENÉLIO 
ANTÔNIO GALVÃO PETROVICH E OUTROS (APDA.) 

EMENTA 
Previdenciário. Pensão. Esposa canônica. Possibilidade.  
- A Súmula 122 do colendo Tribunal Federal de Recursos legitimou como beneficiária a 
companheira do segurado falecido antes da vigência do Decreto-lei 66/66, ou seja, não 
importando a data do falecimento, desde que atendidos os requisitos legais. 
- Hipótese em que restou comprovada a dependência econômica da autora, à época da 
viuvez. 
- A existência de casamento canônico, considerado, para a média da população, como o 
verdadeiro casamento, já que para os católicos é um sacramento, explica o porquê de o 
segurado ter sido qualificado como “casado” no seu registro de óbito. 
- 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, 3 de setembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 

RELATÓRIO 
Maria Cobé da Silva ajuizou ação ordinária contra o INSS, objetivando perceber os 
benefícios de pensão resultante do falecimento do seu esposo canônico, ocorrido em 
1º.03.62, pois, com o advento do Decreto-lei nº 66, de 21 de novembro de 1966, passou à 
condição de beneficiária. 
A autora teve seu pedido indeferido administrativamente, sob o argumento de que à 
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época do óbito do instituidor do benefício não era considerada pela legislação como sua 
beneficiária, ou seja, possuía o estado civil de solteira, em razão de ter casado só no 
religioso. 
O Juízo monocrático julgou procedente o pedido, “condenando o réu a solver, em favor da 
autora, pensão por morte, a partir da data do requerimento administrativo, cuja RMI deve 
ser calculada na forma da legislação vigente à época do falecimento do esposo da autora, 
não podendo, a partir de 05.10.88, ostentar expressão monetária inferior a um salário 
mínimo”. Tudo corrigido monetariamente e sujeito a 0,5% de juros de mora. 
Irresignado, o INSS apelou, salientando que o direito ao recebimento da pensão teve 
como fato gerador o óbito do segurado, quando a recorrente não possuía a condição de 
beneficiária; lembrou que para a aplicação da Súmula 122 do ex-Tribunal Federal de 
Recursos o requerente precisa atender a todos os requisitos legais, como, por exemplo, a 
dependência econômica; e sobre o apontado equívoco na certidão de óbito, no item 
estado civil, reclamou que a parte interessada deve promover a sua retificação, para 
então ingressar com o pedido formulado. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A r. sentença julgou procedente o pedido, 
condenando o INSS a conceder pensão por morte à esposa canônica do segurado a partir 
do requerimento administrativo, com supedâneo na Súmula nº 122 do extinto Tribunal 
Federal de Recursos, que tem a seguinte dicção: 
“A companheira, atendidos os requisitos legais, faz jus à pensão do segurado falecido, 
quer em concorrência com os filhos do casal, quer em sucessão a estes, não constituindo 
obstáculo a ocorrência do óbito antes da vigência do Decreto-lei nº 66, de 1966”. 
A saudável orientação jurisprudencial espanca o argumento de que o benefício deveria 
reger-se pela lei vigente ao tempo do óbito do segurado. 
Argumenta, ainda, o apelante que a requerente deveria “atender a todos os requisitos 
legais” e, no caso, não haveria a prova da dependência econômica. 
Também não tem razão. A autora é do lar, não exerce nenhuma outra profissão. Demais 
disso, a prova testemunhal deixou explícito que “sabe que o senhor Antônio Correia 
sustentava a autora e seus filhos” (fls. 27) e que “à época da convivência, o sustento do 
lar era encargo do senhor Antônio Correia de Lima” (fls. 28). 
Finalmente, o argumento de que o segurado seria casado não tem maior consistência. 
Todos sabem que o casamento canônico para a média da população sempre foi 
considerado o verdadeiro casamento, já que para os católicos é um sacramento. Explica-
se aí porque o segurado foi qualificado como “casado” no seu registro de óbito. 
Entretanto, as testemunhas encarregaram-se de esclarecer o equívoco. 
Seria excessiva homenagem ao formalismo determinar que sua companheira procurasse 
novamente o Judiciário apenas para retificar essa particularidade do registro, como 
chegou a ser aventado por um dos zelosos servidores da Previdência e que ora está 
sendo encampado pelo ilustre Procurador que subscreve a peça recursal. 
Em face do exposto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 102.022-PE 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelante: BIZANTINOS LTDA. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL. 
Advogados: DRS. BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO E OUTROS 
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EMENTA 
Tributário. Processual Civil. Ação cautelar. Imunidade. PIS e COFINS. Art. 155, § 3º, da CF/88. 
Falta de prova. Ausência dos pressupostos específicos da ação. 
1. Na ação cautelar, além das condições de ação – possibilidade jurídica do pedido, interesse de 
agir, e legitimatio ad causam – hão de concorrer os pressupostos específicos do periculum in mora 
e do fumus boni juris. 
2. Os documentos acostados aos autos não comprovam que a autora exerce atividade de 
exploração e comercialização de minerais. Ausência do fumus boni juris. 
3. Sentença mantida. 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, 14 de maio de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO – Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de medida cautelar, com pedido de liminar, 
proposta pela Bizantinos Ltda. contra a União Federal, objetivando a suspensão da exigibilidade da 
contribuição para a COFINS e o PIS, incidente sobre a atividade de exploração de minérios 
executada pela autora, até decisão final da ação principal. 
Alega a autora: a) é pessoa jurídica que realiza operações de produção e comercialização de 
minerais; b) vem sendo exigido da mesma o pagamento da contribuição para o PIS e a COFINS, 
incidente sobre essas atividades; c) de conformidade com o que preceitua o art. 155, § 3º, da 
CF/88, é imune a qualquer espécie de tributo, com exceção do ICMS, Imposto de Importação e 
Imposto de Exportação. 
Na contestação, sustenta-se que a contribuição para o PIS e a COFINS não tem como fato gerador 
a produção e comercialização de minerais, e sim o fato financeiro-contábil da apuração de receita 
operacional e de faturamento por parte das pessoas que comercializam tais produtos. 
O pedido foi julgado improcedente – entendeu-se que “nem o PIS nem a COFINS têm como base 
de cálculo operações relativas a minerais, e sim receita operacional e faturamento”. 
Recurso interposto pela parte autora, ratificando, basicamente, os termos do pedido inicial. Sem 
contra-razões. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Visa o autor suspender a exigibilidade da 
contribuição do PIS e da COFINS, incidente sobre a atividade de exploração de minerais, a cuja 
cobrança se julga imune, de conformidade com o que preceitua o art. 155, § 3º, da CF/88. 
Data venia de opiniões divergentes, entendo não merecer reparos a r. sentença planicial. 
Além das condições genéricas comuns a todas as ações, quais sejam, a possibilidade jurídica, o 
interesse processual e a legitimatio ad causam, as ações cautelares exigem, ainda, pressupostos 
específicos. 
Esses pressupostos específicos, consoante preleciona a Doutrina, são a “aparência do bom direito” 
(fumus boni juris) e o “perigo da demora” (periculum in mora). 
No caso concreto, e data venia de opiniões divergentes, estou em que esses pressupostos não se 
acham presentes. Explico. 
É patente a falta de prova de que a autora realiza operações de produção e comercialização de 
minerais. De seu contrato social, às fls. 20, extrai-se como objetivo social: 
“Cláusula Segunda – DO OBJETIVO E EXPLORAÇÃO DA SOCIEDADE. 
A sociedade tem por objeto a fabricação e comércio de móveis e artigos para decoração, 
presentes e artesanatos em geral, projetos e ambientação”. 
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Conforme se depreende do inteiro teor da cláusula adrede reproduzida, constata-se que a empresa 
apelante não exerce a atividade de produção e comercialização de minerais; não há no ventre dos 
autos qualquer início ou indício de prova apontada nesse sentido, eis que os documentos 
acostados pela autora não comprovam, em absoluto, o direito alegado na exordial. 
Acerca do ônus da prova, a Lei Processual Civil é muito clara, ao dispor em seu art. 333, verbis: 
“Art. 333 - O ônus da prova incumbe: 
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”. 
Destarte, não é suficiente que a autora/apelante simplesmente diga que exerce atividade de 
exploração e comercialização de minerais; mister se faz que sejam carreados elementos probantes 
de ter a mesma direito à imunidade prevista no art. 155, § 3º, da CF/88. 
Forte nessas razões, distintas – não há dúvida – das referendadas no MM. Juízo a quo, mas 
consentâneas, com o julgamento ali proferido, nego provimento à apelação. 
É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 104.419-CE 
Relator: O SR. JUIZ  NEREU SANTOS 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelados: JOSÉ PAULO DE SOUZA E OUTROS 
Advogados: DRS. JOSÉ OLAVO FRANÇA E OUTRO (APDOS.) 

EMENTA 
Tributário. Ação cautelar. Liminar concedida para realização de depósitos. Art. 151-II, 
CTN. Sentença que julgou a matéria de fundo como se fosse em sede de ação principal. 
Impossibilidade. 
O processo cautelar não se presta para decidir a matéria de mérito, objeto da ação 
principal. Naquele examinam-se os pressupostos autorizativos: o fumus boni juris e o 
periculum in mora. 
2. Apelação e remessa parcialmente providas para anular a sentença. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, dar parcial provimento à 
apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 17 de setembro de 1998 (data do julgamento). 
NEREU SANTOS – Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O caso é de ação cautelar preparatória, com pedido 
de liminar, ajuizada por José Paulo de Souza e outros, funcionários aposentados do 
Banco do Nordeste do Brasil (BNB) contra a União Federal, objetivando, em face de 
alegado direito à isenção do Imposto de Renda na fonte incidente sobre a 
complementação de aposentadoria que recebem da CAPEF,  seja determinado que a 
referida Caixa de Previdência passe a depositar, à ordem do Juízo, o Imposto de Renda 
incidente sobre a parcela isenta. 
Liminar deferida (fls. 18/19). 
A ré ofereceu contestação (fls. 22/24). 
Houve réplica (fls. 27/28). 
O MM. Juiz Federal da 7ª Vara da Seção Judiciária do Ceará julgou os pedidos 
procedentes, para declarar “isenta do pagamento na fonte do Imposto de Renda/Pessoa 
Física a parcela relativa à complementação de proventos de aposentadoria dos autores 
paga pela CAPEF, por se tratar de benefício oriundo de contribuições dos percebentes 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

em favor de instituição que não goza de imunidade tributária (Lei 7.713/88, art. 6º, VII, b)”. 
Condenou, ainda, a ré a reembolsar aos autores as custas adiantadas e a pagar 
honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação. 
Sentença submetida ao duplo grau de jurisdição. 
Inconformada, apela a União Federal, sustentando, em suma, que o Juiz não poderia ter 
apreciado o mérito da cautelar como se ação principal fosse. Aduziu, também, contra a 
condenação na verba honorária, por incabível no processo cautelar.  Pugna, alfim,  pela 
reforma da sentença 
Com as contra-razões, vieram-me os autos conclusos, por distribuição. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A apelante alega que a sentença proferida 
na ação cautelar decidiu o mérito da questão, quando o mesmo deveria ser apreciado na 
ação principal. 
O pedido inicial encontra-se assim redigido: 
“13. Configuram-se, no caso, os requisitios de lei (fumus boni juris e periculum in mora) 
ensejadores do provimento liminar pretendido pelos autores. Ademais, a medida cautelar 
aqui perseguida é prevista como procedimento necessário e preparatório às ações 
declaratórias contra o Fisco, na forma do art. 151-II do Código Tributário Nacional (CTN). 
14. No caso particular o imposto, embora pago pelos requerentes, é calculado e recolhido 
ao Fisco pela CAPEF, na qualidade de fonte pagadora. E, por assim ser, os peticionantes 
requerem que V. Exa., como forma de preservar direito sob ameaça de lesão grave e de 
difícil reparação, conceda-lhes liminar para os fins previsto no art. 151-II do CTN, 
determinando que CAPEF passe a depositar, à ordem desse Juízo e até que se venha a 
decidir a ação principal, o Imposto de Renda na fonte incidente sobre a parcela isenta e 
descontada da folha de pagamento dos demandantes. 
15. Deferida a liminar, requerem, ainda, que V.  Exa. mande citar a demandada para os 
termos desta ação, contestando-a, querendo. 
16. Protestando pelas provas admitidas em direito, inclusive juntada posterior de 
documentos, esperam que V. Exa., após tudo processado, dê pela procedência desta 
ação, impondo à ré o ônus sucumbencial”. (Fls. 06). 
Pelo que se depreende do pedido susotranscrito, o objetivo dos autores é, levando-se em 
conta as razões jurídicas sobre o direito à isenção, obter decreto judicial determinando o 
depósito pela CAPEF, à ordem do Juízo, dos valores relativos ao Imposto de Renda 
incidente sobre a parcela isenta, para fins de suspender a exigência do crédito tributário 
(art. 151-II, CTN). 
O Magistrado, entendendo demonstrados o fumus boni juris e o periculum in mora, deferiu 
a liminar. 
Contudo, ao proferir julgamento, na parte dispostiva da sentença, asseverou: 
“19.  Diante do exposto, julgo os pedidos procedentes, para declarar isenta do pagamento 
na fonte do Imposto de Renda/Pessoa Física a parcela relativa à complementação de 
proventos de aposentadoria dos autores pagas pela CAPEF, por se tratar de benefício 
oriundo de contribuições dos percebentes em favor de instituição que não goza de 
imunidade tributária (Lei 7.713/88, art. 6º, VII, b, a qual é mantida com repasses 
financeiros do BNB”. (Fls. 38). 
Não tenho dúvida, pois, que a razão está com a apelante, uma vez que o MM. Juiz a quo 
adiantou de forma manifesta o julgamento de mérito que somente poderia ser dado na 
ação principal, mormente quando se verifica que os fundamentos da sentença não se 
embasam no fumus boni juris e no periculum in mora, requisitos próprios da ação 
cautelar. 
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Ressalve-se que os efeitos da liminar estão preservados. 
Com essas considerações, dou parcial provimento à apelação e à remessa, para anular a 
sentença, para que outra seja proferida nos moldes da ação cautelar. 
É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 107.307-CE 
Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelada: CHARMILLE MODAS LTDA. 
Advogados: DRS. LENI SOBREIRA CORIOLANO E OUTROS (APTE.) E SCHUBERT 
DE FARIAS MACHADO E OUTRO (APDA.) 

EMENTA 
Processual Civil. Embargos à execução fiscal. Contribuições de avulsos, administradores 
e autônomos. Não incidência. Ocorrência. Ajuda-  alimentação. Caráter indenizatório. 
Impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária. Licença-maternidade de 120 
dias. Reembolso integral por parte da Previdência Social somente após a edição da Lei nº 
8.213/91. 
1. O Senado Federal, através da Resolução 14, de 1995, DOU 28.04.95, suspendeu a 
execução da expressão "avulsos, autônomos e administradores", contida no inciso I do 
art. 3º da Lei 7.787/89, declarada definitivamente inconstitucional pelo egrégio Supremo 
Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 177.296-4/210. 
2. As despesas realizadas pela empresa de ajuda-alimentação, feitas eventualmente, e 
apenas a alguns empregados da empresa como reembolso de despesas com 
alimentação, inclusive sem haver habitualidade individual no recebimento, terão natureza 
indenizatória, destinando-se a recompor o patrimônio do trabalhador, desfalcado com as 
despesas.  
3. Só a partir da edição da Lei nº 8.213/91, e não da Constituição Federal, é que passou a 
ser devido o ressarcimento integral do salário-maternidade de 120 dias por parte da 
Previdência Social. No período entre a CF/88 e a lei que instituiu o Plano de Custeio, o 
INSS só reembolsa 84 dias; o restante é encargo do empregador. 
4. Remessa oficial e apelação parcialmente providas. 

ACORDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade de votos, dar parcial 
provimento à apelação 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, 25 de agosto de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Trata-se de apelação da sentença de fls. 
82/86, da lavra do Exm. Sr. Juiz Federal Abdias Patrício Oliveira, da 1ª Vara/CE, que 
concluiu por julgar procedentes os embargos à execução interpostos pela parte 
executada, julgando extinta a ação de execução fiscal, sob os fundamentos de que não 
incidirá contribuição previdenciária sobre parcela paga a título de ajuda-alimentação, bem 
como sobre a remuneração paga a autônomos e administradores, e por último entendeu 
que a licença-maternidade será reembolsada em 120 dias e não em apenas 84 dias.  
O INSS, nas razões de apelo, requer a reforma da sentença, sob os seguintes 
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fundamentos: a) que a empresa apelada descontou, no período de 05/89 a 06/90, 120 
dias de salário-maternidade, quando, na realidade, deveria ser somente de 84 dias, posto 
que o Plano de Custeio da Previdência Social, à época,  só cobria  o período de 84 dias, 
passando a cobertura a ser integral após o Dec. 612/92; b) que a empresa não faz jus aos 
descontos do auxílio-alimentação, tendo em vista não estar inscrita no Programa de 
Alimentação do Trabalhador – PAT, e tendo a embargante fornecido de forma contínua e 
habitual alimentação a seus empregados, tal verba caracteriza salário, devendo incidir 
contribuição previdenciária.  
Contra-razões.  
É o relatório.  

VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Cuida a hipótese de apelação 
interposta à sentença que concluiu por julgar procedentes os embargos à execução 
interpostos pela parte executada, julgando extinta a ação de execução fiscal, sob os 
fundamentos de que não incidirá contribuição previdenciária sobre parcela paga a título 
de ajuda-alimentação, bem como sobre a remuneração paga a autônomos e 
administradores, e por último entendeu que a licença-maternidade será reembolsada em 
120 dias e não em apenas 84 dias.  
O INSS, nas razões de apelo, requer a reforma da sentença, sob os seguintes 
fundamentos: a) que a empresa apelada descontou, no período de 05/89 a 06/90, 120 
dias de salário-maternidade, quando, na realidade, deveria ser somente de 84 dias, posto 
que o Plano de Custeio da Previdência Social, à época,  só cobria  o período de 84 dias, 
passando a cobertura a ser integral após o Dec. 612/92; b) que a empresa não faz jus aos 
descontos do auxílio-alimentação, tendo em vista não estar inscrita no Programa de 
Alimentação do Trabalhador – PAT, e tendo a embargante fornecido de forma contínua e 
habitual alimentação a seus empregados, tal verba caracteriza salário, devendo incidir 
contribuição previdenciária. 
Objetivam os presentes embargos desconstituir execução fiscal decorrente de certidão de 
dívida ativa originada de não recolhimento de contribuições incidentes sobre as 
remuneração dos administradores e autônomos, bem como de parcela paga a título de 
ajuda-alimentação, e por último de desconto indevido de licença-maternidade, na 
totalidade de 120 dias, no período de 05/89 a 06/90. 
Sobre a contribuição de autônomos, cumpre observar que o Senado Federal, através da 
Resolução 14, de 1995, DOU 28.04.95, suspendeu a execução da expressão "avulsos, 
autônomos e administradores", contida no inciso I do art. 3º da Lei 7.787/89, declarada 
definitivamente inconstitucional pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, no Recurso 
Extraordinário 177.296-4/210, sendo, portanto, indevida a execução de referidas 
contribuições por parte do INSS, não merecendo reforma, dessa forma, a sentença do 
Juízo a quo, que declarou extinta a execução. 
Sobre a parcela paga a título de ajuda-alimentação, é irreparável a sentença monocrática 
que, embasada no laudo pericial constante às fls. 52/53 dos autos, concluiu que as 
despesas realizadas pela empresa no tocante à ajuda- alimentação foram efetuadas de 
forma eventual, e apenas pagas a alguns empregados da empresa, inclusive  sem haver 
qualquer continuidade no seu pagamento individual, e, por tratar-se de reembolso de 
despesas com alimentação efetuadas pelos empregados em serviço, não incide qualquer 
contribuição previdenciária. 
In casu, a ajuda-alimentação paga pela empresa não caracteriza salário de contribuição 
como argúi o INSS, visto que não restou comprovado pela autarquia a rotina do 
pagamento da ajuda-alimentação e o pagamento a todos os empregados indistintamente, 
configurando, na hipótese, verba indenizatória. 
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Sobre o reembolso de despesas feito pela empresa ao empregado, transcrevo os 
ensinamentos do e. Jurista Amauri Mascaro do Nascimento, em comento ao tema, em 
sua obra Teoria Jurídica do Salário, Ed. LTR, p. 80: 
“B - Ressarcimento de Gastos para o Exercício da Atividade. a) Diárias e ajudas de custo. 
Dispõe o art. 457, § 2º, da CLT, que as ajudas de custo, assim como as diárias que não 
excedam de 50% do salário, neste não se incluem. 
... Na verdade, as diárias nunca devem integrar os salários quando são próprias, assim 
consideradas aquelas que efetivamente são destinadas ao ressarcimento dos gastos de 
movimentação do trabalhador e que, algumas vezes, podem superar o referido limite. 
Assim, é da verificação da destinação do pagamento que resultará a sua exata 
qualificação. Se destinado a ressarcir despesas de movimentação, não será salário, ainda 
que ultrapassando de 50% salário. Quando a nossa lei estabelece o critério aritmético, é 
evidente que parte de uma presunção relativa, passível de prova em contrário. Porém, 
ainda que inferior a 50% do salário, esse pagamento não será indenizatório se o 
empregado não tiver despesas de movimentação. 
Quando o ressarcimento é efetuado com base em notas de despesas, as dificuldades 
desaparecem. 
No entanto, quando é fixada importância global e mensal para esses gastos, que são 
habituais, só o caso concreto permitirá solução. Será indispensável verificar se realmente 
o empregado se movimentou mês a mês, a extensão dessa movimentação, os gastos 
prováveis e o valor do ressarcimento estimado pelo empregador. Havendo 
correspondência entre os gastos e o valor estimado, parece-nos não ser possível inquinar 
de fraudulento esse pagamento. Terá a natureza indenizatória. São gastos que o 
empregado faz, não determinados pelo seu critério, mas resultantes de situações 
objetivas que encontra para o exercício da sua atividade. Destinam-se a recompor o 
patrimônio do trabalhador, desfalcado com essas despesas. 
Em conclusão, os gastos destinados à manutenção e ao deslocamento do empregado 
durante a execução dos serviços, são ressarcidos pelo empregador sob a forma de 
diárias, de natureza jurídica indenizatória. Por essa razão, se não têm caráter retributivo, 
não produzem, normalmente, os amplos efeitos do salário”.  
Sobre os argumentos do INSS de que a empresa apelada descontou, indevidamente, no 
período de 05/89 a 06/90, 120 dias de salário maternidade, quando, na realidade, deveria 
ser somente de 84 dias, assiste razão à apelante, tendo em vista que o Plano de Custeio 
da Previdência Social, que passou a regular o salário de contribuição, foi editado através 
do Dec. 612/92, portanto, no período em intermediou entre a Constituição Federal de 
1988 e a edição de tal Plano de Custeio, eram concedidos 120 dias de licença-gestante, 
com o ressarcimento por parte do INSS de apenas 84 dias, sendo o restante encargo do 
empregador,  passando a ser integral o desconto por parte da empresa, ou seja, do 
período de 120 dias, a partir das  Lei nº 8.212 e 8.213/91. Apesar da Lei nº 6.136/74 já 
prever a licença-maternidade como prestação previdenciária, a mesma não fez previsão 
da ampliação do benefício, dependendo o reembolso do benefício por parte da 
previdência apenas com a correspondente fonte de custeio – art. 195, § 5º, CF/88 -, que 
se estabeleceu com a edição das Leis 8.212 e 8.213. 
Sobre a questão, o Mestre Ronaldo Belmonte, em sua obra Obrigações das Empresas 
junto à Previdência Social, p. 82, assim nos ensina: 
“O período em que a gestante deveria ficar afastada do trabalho, dando-se a interrupção 
do contrato de trabalho, era de 84 (oitenta e quatro) dias, sendo 4 (quatro) semanas antes 
do parto e 8 (oito) semanas depois. Com a Constituição de 1988, conforme o art. 7º, XVIII, 
o prazo se elevou para 120 (cento e vinte) dias. 
Com a nova Carta Magna, surgiu o seguinte impasse: tendo o período de licença da 
gestante aumentado em 36 (trinta e seis) dias, teria a Previdência Social ou a empresa 
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que arcar com esse ônus, pois a mesma Constituição estabelece no art. 195, § 5º: 
“Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou 
estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. Esse dilema ficou resolvido com o 
surgimento do Decreto n. 611/92, que no art. 289 estabeleceu a data de 05.04.91 como 
início da contagem  de 120 (cento e vinte) dias como encargo total da Previdência Social, 
ficando, desde a entrada em vigor da Constituição Federal, em 05.10.88, e aquela data, 
como encargo da Previdência Social 84 (oitenta e quatro) dias e da empresa, 36 (trinta e 
seis) dias. 
Destaco entendimento jurisprudencial, in verbis: 
“AC nº 37.383-SE 
Relator: Juiz Manoel Erhardt (Substituto) 
Turma: 03 – TRF – 5ª Região 
Decisão: Unânime – Publicação: 20/10/97, DJ p. 87217 
Ementa: Embargos à execução fiscal. Contribuição previdenciária. Lei nº 7.787/89. 
Incidência sobre gratificação natalina. Licença-maternidade de 120 dias. 
1. Sentença que julgou os embargos procedentes em parte para excluir da execução a 
dívida proveniente da verba salário-maternidade. 
2. O eg. STF declarou a inconstitucionalidade da expressão “autônomos e 
administradores” do inciso I do art. 3º da Lei nº 7.787/89 (RE nº 166.772-9-RS, Plenário, 
julg. 12.05.94). No caso, a discussão cinge-se à incidência da contribuição previdenciária 
sobre a gratificação natalina de empregados da embargante. 
3. A Constituição de 88 estabeleceu a duração da licença à gestante em 120 (cento e 
vinte) dias. Até então, a Previdência Social efetuava o ressarcimento da importância 
adiantada pelo empregador, pertinente a 84 dias. Inteligência da Lei nº 6.136/74. 
4. Cabe ao empregador o pagamento relativo ao prazo ampliado pela novel Constituição, 
por ser auto-aplicável, até a edição das Leis nºs 8.212 e 8.213/91, quando o ônus do 
ressarcimento das quantias referentes aos dias excedentes passou à Previdência Social. 
5. Apelação da embargante improvida. Apelação do INSS e remessa, tida como 
interposta, improvidas”. 
Por tais razões, dou parcial provimento à remessa oficial e à apelação do INSS. 
É o meu voto. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 110.492-AL 
Relator:       O SR. JUIZ  NEREU SANTOS 
Apelante:     ELIAS DA SILVA TORRES 
Apelada:      UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. YVES MAIA DE ALBUQUERQUE E OUTROS (APTE.) 

EMENTA 
Administrativo. Ação ordinária. Anistia de ex-empregado reconhecida pela comissão 
criada para esse fim. Lei nº 8.878/94.  
1. A Lei nº 8.878/94, ao conceder anistia, não estabeleceu  qualquer diferença entre os 
regimes dos demitidos, se estatutário, se celetista, deixando clarividente a sua finalidade: 
o retorno ao serviço público do servidor ou empregado injustamente afastado no período 
compreendido entre 16 de março de 1990 e 29 de setembro de 1992. exegese do art. 1º. 
2. Precedentes (AC nº 112.498-AL, Rel. Juiz Ridalvo Costa, julg. 19.02.98, unân.). 
3. Apelação parcialmente provida. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, dar 
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parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife,  10 de setembro de 1998 (data do julgamento). 
NEREU SANTOS – Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS:  Cuida-se de ação ordinária ajuizada por Elias da 
Silva Torres, ex-empregado da FUNDAÇÃO EDUCAR, contra a União Federal, visando a 
obter o reconhecimento judicial do direito de retornar ao serviço público, tendo em vista 
ter sido anistiado pela Lei nº 8.878/94 
O MM. Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de Alagoas julgou o pedido 
improcedente, por entender que o autor, quando demitido pelo Administração, 
encontrava-se sob o regime celetista, não podendo ser aproveitado pela Administração 
sem concurso público. 
Irresignado, recorre o autor, sustentando, em suma, que o Decreto 1.368/95 não tem o 
poder de revogar as Leis 8.874/94 e 8.878/94, além de ter sido, mesmo na condição de 
celetista, anistiado pelas comissões que analisaram os processos dos servidores. 
Com as contra-razões, vieram-me os autos conclusos, por distribuição. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se vê, o apelante, ex-servidor da 
FUNDAÇÃO EDUCAR, foi demitido do serviço público em 29 de maio de 1990, em face 
da extinção do órgão. 
Em 11 de maio de 1994, veio a lume a Lei nº 8.878, in verbis: 
“Art. 1º. É concedida anistia aos servidores públicos civis e empregados da Administração 
Pública Federal direta, autárquica e fundacional, bem como aos empregados de 
empresas públicas e sociedades de economia mista sob controle da União que, no 
período compreendido entre 16 de março de 1990 e 30 de setembro de 1992, tenham 
sido: 
....................................................................................................................” 
  
Em decorrência do mencionado diploma legal e do Decreto nº 1.153, de 08.06.94, o autor 
foi anistiado e considerado apto a retornar ao serviço, de acordo com a Portaria nº 44, de 
28.12.94, da Comissão Especial de Anistia (fls. 13). 
Ocorre que a Administração, sob vários pretextos, inclusive de reexame dos processos de 
anistia e do reaproveitamento depender da conveniência e oportunidade da 
Administração, não contemplou o autor com o retorno ao serviço, daí o ajuizamento da 
presente ação. 
A sentença, por sua vez, dá ênfase ao regime trabalhista vivenciado pelo autor à época 
da demissão do mesmo. 
Tenho em mira que esta matéria já foi devidamente analisada por esta eg. 3ª Turma, 
quando do julgamento de processo similar, como se verifica da ementa a seguir transcrita: 
“Administrativo. Ex-empregada anistiada. Lei nº 8.878/94. Retorno ao serviço público. 
O regime trabalhista a que estavam subordinados alguns servidores injustamente 
afastados do serviço público, no período compreendido entre 16 de março de 1990 e 30 
de setembro de 1992, não é incompatível com a anistia de que trata a Lei nº 8.878/94. 
Presunção de legitimidade da decisão administrativa que reconheceu à apelante o direito 
à anistia. Inversão do ônus da prova em contrário. 
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Os efeitos  normais da anistia legalmente concedida não podem ficar a depender, 
indefinidamente, do juízo de conveniência e oportunidade da Administração, porque isto 
contrariaria a natureza e os fins do perdão legal”. (AC nº 112.498-AL, Rel. Juiz Ridalvo 
Costa, julg. 19.02.98, unan.). 
No bem lançado voto, asseverou o em. Relator: 
“Insista-se, contudo, que o direito à anistia nasce para o anistiado juntamente com a lei; a 
decisão da Comissão designada para examinar os processos tem natureza meramente 
declaratória, de sorte que, nos estreitos limites deixados à discricionariedade do 
administrador encarrregado de providenciar a readmissão, não se compreende qualquer 
ação ou omissão tendente a negar efeitos práticos aos interesses coletivos traduzidos no 
texto legal. 
............................................................................................................ 
No caso em julgamento, o pedido de anistia foi deferido em dezembro de 1994. A julgar 
pelas contra-razões apresentadas ao recurso, até o início do terceiro exercício financeiro 
consecutivo nenhuma providência havia sido tomada com relação àquela decisão. A 
demora na efetivação das medidas para a readmissão importa em flagrante arbitrariedade 
além de profunda injustiça. 
............................................................................................................ 
Foi justamente para corrigir a distorção que se verifica entre o que deveria ter ocorrido e a 
realidade concreta dos servidores injustamente afastados do serviço público que a Lei nº 
8.878/94 foi concebida, e com respeito a este mesmo espírito deve ser aplicada”. 
Com efeito, não se vislumbra na Lei de Anistia qualquer diferença estabelecida entre os 
regimes dos demitidos, se estatutário, se celetista, mas a clarividência de sua finalidade: o 
retorno ao serviço público do servidor ou empregado injustamente afastado no período 
compreendido entre 16 de março de 1990 e 29 de setembro de 1992. 
Também, como entendeu o em. Relator, razões outras sustentadas pela Administração 
para não concretizar o retorno do ex-empregado contrariam a filosofia da própria Lei da 
Anistia.  
Por fim, seguindo a mesma conclusão a que chegou esta eg. 3ª Turma na apelação cível 
susomencionada - AC nº 112.498 - AL, dou parcial provimento à apelação, apenas para 
determinar a readmissão do apelante em função e nível equivalente na atual estrutura 
organizacional do funcionalismo público ou fundação que tenha substituído as atribuições 
da FUNDAÇÃO EDUCAR, além de reconhecer como indevido o pagamento de atrasados 
(art. 6º da Lei 8.878/94), bem como condenar a ré ao pagamento de honorários no valor 
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (art. 20, § 4º, do CPC). 
É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 111.612-AL  
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: JOÃO MOACIR BELTRÃO ARAÚJO 
Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Advogados: DRS. ADRIANA MARIA MENESES DE MENDONÇA (APTE.)  E ADRIANE 
KUSLER E OUTROS (APDA.) 

EMENTA 
Civil e Processual Civil. Embargos de terceiro.  Imóvel hipotecado.  Alienação sem 
anuência do credor hipotecário.  Execução judicial. Penhora do imóvel.   
1. A hipoteca é direito real oponível erga omnes.  Garante ao credor hipotecário o direito 
de seqüela, ou seja, de reaver o bem, onde quer que se encontre. 
2. A alienação do bem gravado por hipoteca é ineficaz em relação ao credor hipotecário 
que não houver sido intimado, consoante dicção dos arts. 619 do CPC e 826 do CC. 
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3. Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, do voto do Juiz 
Relator e das notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente 
julgado. 
Custas, como de lei.   
Recife, 8 de setembro de 1998 (data do julgamento).  

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: João Moacir Beltrão Araújo interpõe recurso de 
apelação contra sentença da lavra do MM.  Juiz Federal da 2ª Vara - AL, que, nos autos 
de ação de embargos de terceiro, julgou improcedente o pedido. 
Sustenta o autor, ora apelante fls. 77), preliminarmente, a nulidade da sentença, por 
cerceamento de defesa.  No mérito, explana que adquiriu um imóvel da Construtora 
Lerner Ltda., de forma parcelada, em 17.05.94, tendo já quitado a última parcela; que não 
lavrou escritura definitiva em razão de o imóvel encontrar-se gravado com ônus 
hipotecário, em favor da CEF, que é credora da Construtora Lerner Ltda.; que tomou 
ciência de que o imóvel fora penhorado em ação de execução promovida pela CEF contra 
a Construtora Lerner Ltda.; que a construtora executada ofereceu em garantia um bem de 
valor superior aos hipotecados, o que não foi aceito pela exeqüente; que a execução deve 
ser procedida do modo menos gravoso para o executado; que, na condição de possuidor 
de boa-fé, tem o direito de ser mantido na posse do imóvel, que deve ser excluído da 
execução. 
Nas contra-razões (fis. 84), a CEF alega que a dívida em execução foi constituída com 
garantia hipotecária, de modo que os bens a serem penhorados prioritariamente são os 
dados em garantia; que a promessa de alienação aventada pelo apelante não tem 
validade perante a CEF, eis que realizada a sua revelia; que a hipoteca garante ao credor 
hipotecário o direito de seqüela, perseguindo o bem em poder de quem quer que esteja; 
que ao adquirente do imóvel gravado com hipoteca é conferido o direito de remi-lo, nos 
termos do art. 815 do CC, intenção que não foi manifestada pelo apelante; que todas as 
providências necessárias à divulgação do ônus real foram tomadas, de forma que o 
recorrente, ao contratar, foi negligente, o que lhe retira a qualidade de adquirente de boa-
fé. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Analiso, inicialmente, a preliminar de 
nulidade da sentença. 
Argúi o apelante que foi violado o seu direito de defesa, em virtude do indeferimento da 
prova testemunhal. 
Na hipótese, no entanto, trata-se de matéria de direito, que independe de produção de 
prova, que, no caso, tem caráter meramente protelatório.  Assim sendo, inexiste a 
apontada nulidade, pelo que rejeito a preliminar. 
Passo ao exame do mérito. 
A hipoteca é um direito real de garantia, oponível erga omnes, o qual está previsto nos 
arts. 809 e seguintes do Código Civil.  Garante ao credor hipotecário o direito de seqüela, 
que lhe permite reaver o bem onerado nas mãos de quem quer que se encontre. 
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Podem ser objeto de hipoteca os imóveis, com seus acessórios, abrangendo, também, 
todas as acessões, melhoramentos ou construções do imóvel (vide art. 811 do CC). 
O art. 815 do CC prevê a hipótese de remição da hipoteca pelo adquirente do imóvel 
hipotecado.  A remição se dá pelo pagamento da quantia devida, "que extingue a 
hipoteca, mas não o crédito, porque a dívida não é quitada e o devedor terá de pagar seu 
débito ao adquirente do imóvel, que se sub-roga nos direitos do primitivo credor 
hipotecário" (in Código Civil Anotado, Maria Helena Diniz, Ed.  Saraiva, 1995, 1ª ed.). 
Caso contrário, terá o adquirente que se sujeitar à excussão do imóvel, sendo-lhe 
resguardado o direito de mover ação regressiva contra o alienante (art. 816, § 4º, do CC).  
Isto porque a alienação do bem gravado por hipoteca é ineficaz em relação ao credor 
hipotecário que não houver sido intimado, consoante dicção dos arts. 619 do CPC e 826 
do CC. 
Na hipótese dos autos, o autor, ora apelante, adquiriu imóvel da Construtura Lerner Ltda., 
imóvel este que se encontrava hipotecado à CEF, em garantia do débito contraído pela 
construtora junto àquela entidade financeira.  Não quitada a dívida, a CEF ajuizou ação de 
execução contra a devedora, tendo sido penhorado, entre outros, o imóvel em discussão. 
A jurisprudência colacionada pelo apelante não reflete a questão ora posta em 
apreciação, porquanto não trata de excussão de imóvel hipotecado, mas da hipótese de 
adquirente que, não tendo registrado o título, vê seu imóvel penhorado em ação executiva 
ajuizada contra o alienante.  Nesses casos, vem entendendo o col.  STJ que a falta da 
inscrição no registro público não obsta a procedência dos embargos, eis que para se opor 
ao ato de penhora basta a qualidade de mero possuidor (RE nº 87.958-RS; RTJ 91/257). 
A questão em análise, no entanto, é diversa. 
No caso, foi firmado contrato de mútuo com garantia de hipoteca entre a CEF e a 
Construtora Lerner Ltda., anteriormente à alienação do imóvel.  Dessa alienação, a CEF 
alega que não teve ciência, o que não foi infirmado pelo apelante.  Destarte, não tem 
eficácia contra a mesma a venda do imóvel.  Ao recorrente, que não se precaveu contra 
os efeitos da relação que gerou o ônus, resta assegurado o direito de remir o bem ou de 
mover ação regressiva contra o alienante, consoante prevê a legislação vigente. 
Sobre essa matéria, o col. STJ também já se posicionou, no julgamento do RE nº 
0055016/94 - MG, de que foi relator o Min.  Carlos Alberto Menezes Direito, cuja ementa 
transcrevo: 
"Civil e Processual Civil. Adjudicação judicial. Coisa julgada. Inocorrência.  Falta de 
notificação de credor hipotecário. Ineficácia. Arts. 826 do CC e 619 do CPC.  Posse 
advinda de título aqulsitivo de imóvel desprovido de reglstro.  Questão prejudicada. 
1. Os arts. 826 do CC e 619 do CPC são cogentes em preceituar que a alienação de bem 
gravado com hipoteca é ineficaz em relação ao credor hipotecário que não tiver sido 
intimado para o ato.  
2. A questão sobre a legitimidade ad causam de possuidor de título aquisitivo de imóvel, 
mas sem registro, para opor embargos de terceiro, resta prejudicada, quando a ação foi 
julgada com apreciação da matéria de fundo, sem gravame à parte.  Demais disso, a 
questão da inépcia da inicial, na forma do art. 295, par único, I e II, do CPC, ficou ao largo 
do Especial, além de estar, igualmente, prejudicada pelo enfrentamento da questão 
principal, na linha da melhor doutrina. 
3. Recurso especial não conhecido”. 
(STJ, Resp nº 0055016/94 - MG, 3ª Turma,  Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 
31.03.97). 
No mesmo sentido, há precedente do eg.  TRF – 4ª Região, cuja ementa destaco: 
“Civil e Processual Civil. Embargos de terceiro. Hipoteca. Sistema Financeiro da 
Habitação. Transferência de financiamento. Interveniência do agente financeiro. Lei 
8.004/90. 
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1. A lei não veda a transferência do imóvel que garante o mútuo, podendo dele dispor o 
mutuário, na qualidade de titular de direito real sobre aquele. Por outro lado, a hipoteca 
que garante o débito é direito real, oponível erga omnes. Em havendo transferência do 
imóvel, do ponto de vista da garantia, que é circunstância que aqui interessa, não haverá 
qualquer prejuízo, podendo a credora executar a hipoteca, via de regra, adjudicando o 
bem, não interessando nas  mãos de quem este esteja (direito de seqüela). 
2. O que enseja a execução presente é o mútuo hipotecário, a cuja relação a adquirente é 
estranha. A natureza da hipoteca como direito real traduz-se na sua oponibilidade erga 
omnes, portanto, aquele que adquire imóvel gravado, sem precaver-se contra os efeitos 
da relação que gerou o ônus, corre o risco de ter o seu patrimônio, a garantia, executado 
para a satisfação do credor hipotecário. 
3. No caso dos autos, a pretensão ventilada transcende a transferência do domínio do 
imóvel, alcançando a sub-rogação nos direitos do financiado, mutuário do SFH. 
4. Não se pode exigir do credor que aceite a substituição do mutuário, máxime se o 
reajuste das prestações está atrelado à renda deste.  Há de se ponderar, por outro lado, 
que os bancos que operam com recursos do SFH (FGTS, poupança) devem exigir um 
certo perfil do pretendente à aquisição do imóvel, circunstância que ficaria frustrada caso   
o mutuário pudesse alienar ou até mesmo especular com a venda do imóvel. A 
transferência de financiamento, para ser válida, há de estar em conformidade com o 
preconizado pela Lei 8.004/90. 
 5. Apelo improvido”.  
 (TRF – 4ª Região, AC nº 0458565/96 – RS). 
Com estas considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 111.828-PE  
Relator:      O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante:   TÂNIA MARIA VERAS RODRIGUES 
Apelado:    MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Advogado: DR. CARLOS ALBERTO AQUINO OLIVEIRA (APTE.) 

EMENTA 
Embargos de terceiro.  Seqüestro de imóvel.  Existência de indícios da proveniência ilícita 
do bem. 
1. Para a decretação do seqüestro, basta a existência de indícios veementes da 
proveniência ilícita dos bens (art. 126 do CPP). 
2. lnexistindo nos autos provas de que o imóvel foi adquirido anteriormente à data do 
registro no Cartório de Imóveis, presume-se que foi o mesmo adquirido naquela data, 
época essa em que o ex-cônjuge da embargante supostamente praticava a atividade 
ilícita, cujo fato vem sendo apurado na ação penal em trâmite. 
3. Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região,  por 
unanimidade, negar provimento à  apelação, nos termos do relatório, do voto do Juiz 
Relator e das notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente 
julgado.  
Custas, como de lei. 
Recife, 15 de setembro de 1998 (data do julgamento). 
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JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Tânia Maria Veras Rodrigues interpõe recurso de 
apelação contra sentença da lavra do MM.  Juiz Federal da 5ª Vara - PE, que, nos autos 
de ação de embargos de terceiro, julgou improcedente o pedido. 
Alega a recorrente (fls. 40) que é legítima proprietária do imóvel objeto de seqüestro na 
ação criminal ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o seu ex-marido Carlos 
Alberto Vilela de Melo e Silva, de quem se encontra separada judicialmente desde 
03.03.94; que o referido bem imóvel foi constituído como bem de família; que a decisão 
apelada, fundada na presunção de que a separação judicial foi apenas um artifício 
utilizado para livrar os bens do casal, não tem suporte fático; que o imóvel não constou da 
sua Declaração de Imposto de Renda em período anterior a 1993, por não ser o referido 
bem regístrado no Cartório de Imóveis na época; que essa prática é utilizada pela maioria 
das pessoas, em face do grande desembolso financeiro que o registro representa. 
Nas contra-razões (fls. 45), o Ministério Público Federal pugna pela manutenção do 
decisum, argumentando que a partilha efetuada na separação  judicial não tem o condão 
de conjurar o fato de que o imóvel seqüestrado foi adquirido com o produto de crime. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): O Código de Processo Penal, em seu art. 
125, dispõe o seguinte: 
"Art. 125. Caberá o seqüestro dos bens imóveis, adquiridos pelo indiciado com os 
proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro”. 
Para a decretação do seqüestro, basta a existência de indícios veementes da 
proveniência ilícita dos bens (art. 126, CPP).  Cabe ao juiz decretá-lo, de oficio, a 
requerimento do Ministério Público ou do ofendido, ou mediante representação da 
autoridade policial, em qualquer fase do processo, ou ainda antes de oferecida a denúncia 
ou queixa (art. 127 do CPP). 
O seqüestro pode ser embargado pelo terceiro, pelo acusado e pelo terceiro de boa-fé.  O 
terceiro é o proprietário ou o possuidor da coisa seqüestrada, estranho ao delito.  Já o 
terceiro de boa-fé é aquele que adquiriu o bem a título oneroso, sem que tivesse ciência 
da proveniência ilícita. 
Na hipótese dos embargos interpostos pelo acusado e pelo terceiro de boa-fé, o Código 
prevê que o seu julgamento ficará sobrestado, até passar em julgado a sentença 
condenatória.  O mesmo não ocorre com os embargos interpostos pelo terceiro, que é o 
caso presente. 
Insurge-se a embargante contra o seqüestro de um imóvel de sua propriedade, levado a 
efeito em virtude de suspeita de que tenha sido produto de atividade ilícita de seu ex-
marido, de quem atualmente é separada judicialmente. O imóvel em questão, por ocasião 
da partilha de bens, lhe coube, tendo-o a autora, ora apelante, constituído como bem de 
família. 
No que tange ao levantamento do seqüestro, dispõe o art. 131 do CPP: 
"Art. 131.  O seqüestro será levantado: 
I - se a ação penal não for intentada no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em 
que ficar concluída a diligência; 
II - se o terceiro, a quem tiveram sido transferidos os bens, prestar caução que assegure a 
aplicação do disposto no art. 74, II, b, segunda parte, do Código Penal; 
III - se for julgada extinta a punibilidade ou absolvido o réu, por sentença transitada em 
julgado”. 
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Na sentença, o MM.  Juiz Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti assim se houve: 
"De acordo com as provas existentes nos autos da Ação Penal nº 94.814-7, na época da 
aquisição do imóvel a única atividade do ex-cônjuge da embargante era a que gerou a 
volumosa ação penal, ora em fase de julgamento nesta Vara.  Na 'partílha' realizada (vide 
fls. 100) a autora ficou com todos os bens imóveis e o acusado no processo criminal 
apenas com 'depósitos bancários', que, de acordo com o que consta na ação penal, nem 
mesmo existem. 
Alegou a autora já haver adquirido o imóvel ora em discussão antes de 1993.  Foi-lhe 
fixado prazo para comprovar, nada trouxe aos autos, nem mesmo um recibo particular ... 
Patente que a pretendida 'separação' é apenas um instrumento, um artifício para livrar 
bens do casal em eventual procedência da ação penal. 
Tal expediente não tem amparo no direito brasileiro. 
Isto posto, julgo improcedentes os embargos..." 
Há, na hipótese, indícios veementes da proveniência ilícita dos bens, visto que, pelo que 
dos autos consta, o imóvel foi adquirido pelo ex-cônjuge da embargante na época em que 
ele supostamente praticava o ilícito, cujo fato vem sendo apurado na ação penal em 
trâmite. 
Ademais, não se propôs a apelante a prestar caução, nos termos do  
Item II do art. 131 do CPP. 
Assim sendo, há que ser mantida a sentença, em todos os seus termos, visto ter aplicado 
o melhor direito à espécie. 
Com estas considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 114.983-RN 
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: JOÃO BATISTA DE MEDEIROS 
Advogados: DRS. RICARDO WAGNER DE S. ALCÂNTARA E OUTROS (APTE.) 
SÉRGIO AUGUSTO DIAS FLORÊNCIO E OUTRO (APDO.) 

EMENTA 
Administrativo. Concurso público. Isonomia. Nomeação. Diário Oficial. Convocação 
suplementar. Posse. 
- Aprovados em concurso público que, exceto o apelado, receberam aviso suplementar, 
além do ato de nomeação publicado no Diário Oficial, sobre a imperiosidade do 
comparecimento do nomeado ao órgão para a posse, fato não impugnado pela 
recorrente. A falta dessa convocação extraordinária a um dos candidatos fere o princípio 
isonômico. 
- Remessa oficial provida em parte a fim de que sejam observadas as condições 
editalícias exigidas para a posse. Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação e dar parcial provimento à remessa oficial, 
nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas anexos, que passam a integrar o 
presente julgado. 
Recife, 10 de setembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 

RELATÓRIO 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Trata-se de apelação interposta pela União Federal 
contra sentença que assegurou à parte autora direito a posse no cargo de auxiliar, 
especialidade transporte, da Carreira de Apoio-técnico Administrativo do Ministério 
Público Federal, para o qual fora nomeado nos termos da Portaria 878, de 16.12.94. 
Deixara o autor de tomar posse no prazo da lei, pelo que sua nomeação foi tornada sem 
efeito e, na sua vaga, outro candidato convocado à investidura. 
Vislumbrou o MM. Juiz a quo desobediência ao princípio da igualdade, haja vista terem os 
aprovados no concurso aludido, exceto o autor, recebido ato convocatório suplementar à 
nomeação publicada no órgão oficial. 
Argumenta a recorrente que não havia nas normas editalícias dispositivo que 
determinasse a notificação pessoal dos candidatos aprovados. Alega, ainda, obediência 
ao princípio da publicidade e da isonomia, sendo este atendido na medida em que apenas 
os candidatos que se mostraram menos "atuantes" foram pessoalmente convocados e 
aquele quando houve publicação do ato de nomeação na Imprensa Oficial.  
Após contra-razões, subiram os autos. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Candidato aprovado, em 5º lugar, no 
concurso para provimento do cargo de auxiliar de transporte, da Carreira de Apoio-técnico 
Administrativo do Ministério Público da União, foi nomeado pela Portaria nº 878, publicada 
no DOU de 22 de dezembro de 1994. Não obstante, deixou de tomar posse.  
Em novembro de 1995 teve notícia de que o candidato aprovado em 6º lugar havia sido 
nomeado, em 28 daquele mês, no referido cargo. 
Veio, pois, a juízo alegando preterição no seu direito à nomeação e ocorrência de 
contrariedade ao princípio da isonomia, uma vez que, além da publicação na Imprensa 
Oficial, outra convocação à posse receberam os demais candidatos, exceto ele, o 
apelado, mediante correspondência enviada aos interessados.   
Solucionando a questão, o ilustre sentenciante assim resumiu seu entendimento: 
"Administrativo. Posse em cargo público. Nomeação. Publicidade. 
01. Afigura-se frágil e violadora do princípio da igualdade a mera publicação de Portaria 
de nomeação, desacompanhada de ato convocatório complementar, mormente quando 
apenas um dos nomeados - autor desta ação - não recebeu correspondência formal que 
foi dirigida aos demais candidatos nomeados. 
02. A expiração do prazo de validade do concurso gera efeitos apenas para a 
Administração, não podendo servir como fato impeditivo do exame da questão pelo 
Judiciário, vez que, quando os fatos que deram origem à demanda ocorreram, 
encontrava-se em pleno vigor o certame público em referência: concurso para ingresso na 
carreira Técnica do MPU. 
03. Pedido procedente”. (Fls. 40). 
Soa, ainda, o dispositivo sentencial: 
"Com tais considerações, julgo procedente o pedido, assegurando ao autor João Batista 
de Medeiros, no prazo máximo de trinta dias após o trânsito em julgado desta decisão, a 
sua posse no cargo de Auxiliar, para o qual foi nomeado através da Portaria 878, de 
16.12.94, assinada pelo Procurador-Geral da República e publicada na página 8.577 do 
DOU, Seção 2, de 22.12.94. 
Condeno a ré no pagamento dos honorários advocatícios à razão de 10% sobre o valor 
da causa, mais custas e despesas processuais”. (Fls. 45). 
Os argumentos da União, irresignada, repousam no fato de não haver regra que obrigue a 
divulgação do resultado da seleção por meio diferente do Diário Oficial. Acrescenta que 
inexiste violação ao princípio da isonomia, já que apenas "alguns poucos candidatos, que 
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não se mostraram tão 'atuantes' como o autor (antes dos atos de nomeação), foram 
pessoalmente cientificados". 
É por demais sabido que a Administração deve pautar suas manifestações pelo princípio 
da igualdade, entre outros. Expressa com propriedade tal assertiva o renomado Celso 
Antônio Bandeira de Mello (Curso de Direito Administrativo, 5ª edição, p. 31): 
"O princípio da isonomia ou igualdade dos administrados em face da Administração firma 
a tese de que esta não pode desenvolver qualquer espécie de favoritismo ou desvalia em 
proveito ou detrimento  de alguém. Há de agir com obediência ao princípio da 
impessoalidade. 
Com efeito, sendo encarregada de gerir interesses de toda a coletividade, a 
Administração não tem sobre estes bens disponibilidade que lhe confira o direito de tratar 
desigualmente àqueles cujos interesses representa. 
Não sendo o interesse público algo sobre que a Administração dispõe a seu talante, mas, 
pelo contrário, bem de todos e de cada um, já assim consagrado pelos mandamentos 
legais que o erigiram à categoria de interesse desta classe, impõe-se, como 
conseqüência, o tratamento impessoal, igualitário ou isonômico que deve o Poder Público 
dispensar a todos os administrados. 
Uma vez que os interesses que lhe incumbe perseguir são pertinentes à sociedade como 
um todo, quaisquer atos que os órgãos administrativos pratiquem devem, 
necessariamente, refletir, na medida do possível, a igualdade de oportunidades para 
todos os administrados. ‘Todos são iguais perante a lei...’, proclamam habitualmente as 
Constituições. A fortiori todos são iguais perante a Administração e seus atos, uma vez 
que esta nada mais faz senão agir na conformidade das leis”. 
Indaga-se: a Administração se houve de modo a favorecer um candidato em detrimento 
de outro? 
Consta dos autos prova de que aprovados naquele concurso receberam aviso 
suplementar, além da publicação no Diário Oficial, sobre a imperiosidade do 
comparecimento do nomeado ao órgão para a posse, fato não impugnado pela 
recorrente. A falta dessa convocação extraordinária a um dos candidatos estampa a 
desigualdade que se repudia.  
É de ver que as alegações, trazidas pela apelante, de que inexistia no edital regra sobre a 
hipótese, não afasta a quebra do princípio isonômico. Silente o ato editalício, uma vez 
escolhido o veículo convocatório pela autoridade, restou obrigada a Administração a 
dispensar o mesmo tratamento aos concorrentes. 
Ressalto que a expiração do prazo de eficácia do concurso não obsta o reconhecimento 
do direito pleiteado, o que seria homenagear a própria torpeza de quem deu causa à 
ilegalidade. 
Faço, todavia, um reparo na douta sentença.  
A investidura é ato administrativo a ser conduzido pelo órgão competente e assim não 
deve o Judiciário imiscuir-se na seara da Administração, a quem cabe apreciar os 
requisitos exigidos em lei para ingresso na carreira pública; até porque, no caso, essa 
questão não está sub judice. Desta feita, concede-se ao autor o direito a, no prazo de 30 
(trinta) dias a partir de trânsito em julgado, tomar posse, observadas, contudo, as 
condições previstas no item 2.1 do Edital nº 12, de 22.04.93 (fls. 12), se vago o cargo 
objeto da demanda. Não havendo claro a ser preenchido, no momento, deverá aguardar a 
vacância. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação e dou parcial provimento à 
remessa obrigatória. 
É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 116.809-PB  
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Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Apelados: MIRAMAR CONSTRUÇÕES LTDA. E OUTRO 
Advogados: DRS. MARCOS CALUMBI NÓBREGA DIAS E OUTROS (APTE.) 

EMENTA 
Processual Civil. Execução extrajudicial lastreada em contrato de confissão de dívida 
garantido por nota promissória. Lei 5.741/71. Inaplicabilidade. Julgamento extra petita. 
Ocorrência. Nulidade. Violação aos arts.128, 460 e 468, todos do CPC. 
1 - Objetivando a execução o recebimento de quantia certa, líquida e exigível decorrente 
de não cumprimento de contrato de confissão e composição de dívidas e garantido por 
nota promissória, é inaplicável a regra da Lei nº 5.741/71, que dispõe sobre a proteção do 
financiamento de bens imóveis vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação.  
2 - O pedido fixa o limite da sentença, de modo a formar-se a coisa julgada - eficácia - e, 
constatando-se que a decisão foi proferida fora dos limites do libelo, portanto, extra petita, 
nula resta tal decisão. 
3 - Apelação provida. 

ACORDÃO 
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, 30 de junho de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Cuida a hipótese de apelação interposta à 
sentença de fls. 40, da lavra da MM. Juíza Cristina Maria Costa Garcez, Juíza Federal 
Substituta da 3ª Vara-PB, que concluiu por extinguir a presente execução extrajudicial, 
aplicando a regra do art. 7º da Lei 5.741/71.       
Insurge-se a CEF – Caixa Econômica Federal contra tal decisão, argüindo que, tratando-
se a hipótese dos autos de execução diversa, lastreada em não cumprimento de contrato 
de confissão de dívida garantido por nota promissória, é inaplicável a regra do art. 7º da 
Lei 5.741/71, e, portanto, nula a referida sentença, que restou por solucionar causa 
diversa da pedida.  
Sem contra-razões.  
É o relatório.  

VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Trata-se a hipótese de apelação 
interposta à sentença que concluiu por extinguir a presente execução extrajudicial, 
aplicando a regra do art. 7º da Lei 5.741/71.  
Insurge-se a CEF – Caixa Econômica Federal contra tal decisão, argüindo que, tratando-
se a hipótese dos autos de execução diversa, lastreada em não cumprimento de contrato 
de confissão de dívida garantido por nota promissória, é inaplicável a regra do art. 7º da 
Lei 5.741/71, e, portanto, nula a referida sentença, que restou por solucionar causa 
diversa da pedida. 
A uma análise da exordial, observa-se que a execução objetiva o recebimento de quantia 
certa, liquida e exigível decorrente de não cumprimento de contrato de confissão e 
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composição de dívidas firmado entre a exeqüente-CEF e a executada, garantido por nota 
promissória, cujo contrato prevê textualmente: 
“CLÁUSULA PRIMEIRA: O devedor e os fiadores confessam-se devedores, nesta data, 
em favor da credora, pela dívida gerada pelo de R$ 20.000,00, ocorrido na conta de 
poupança 0036.013.00213576-9, da Ag. Cabo Branco/PB; pelo pagamento do Cheque 
Administrativo CEF nº 001817, emitido pela Agência Praia de Tambaú/PB, no valor de R$ 
15.350,00, e pelo pagamento do extrato avulso de Credicard nº 5.390.203.775.520.767, 
titulado pelo Sr. Valdi Pereira Durand, no valor de R$ 1.000,00”.  
A sentença monocrática, que restou por extinguir a  presente execução, assim se houve: 
“Cuida-se de execução hipotecária, entre as partes acima nominadas, buscando à 
exeqüente o pagamento da dívida reclamada à inicial, ante o descumprimento das 
obrigações contratuais convencionadas pelas partes executadas. Regularmente 
processados os autos, e não havendo licitante no dia aprazado para a realização de 
praça, foi o imóvel objeto da garantia hipotecária adjudicado à exeqüente. Do exposto, 
satisfeita a obrigação pela adjudicação, declaro, por sentença, extinta a execução, nos 
termos do art. 794, I, do CPC, c/c com o art. 7º da Lei nº 5.741/71, ficando os executados 
exonerados  ao pagamento  do restante da dívida”.  
A decisão monocrática, ao fazer incidir na hipótese dos autos a regra da Lei nº 5.741/71, 
que dispõe sobre a proteção do financiamento de bens imóveis vinculados ao Sistema 
Financeiro de Habitação, acabou por decidir extra petita, face à inadequação entre a 
decisão e o pedido formulado na exordial.  
O autor Arruda Alvim, em seu Manual  de Direito Processual Civil, 6ª edição, assim 
doutrina:  
“A sentença será extra petita quando se pronunciar sobre o que não tenha sido objeto do 
pedido. Além da infringência literal aos arts. 126, 128, 458 e, especialmente, ao 460, 
caput, do CPC, haverá infração clara ao próprio princípio do dispositivo, consagrado como 
princípio medular do sistema, o qual deve inspirar todo o pronunciamento judicial, 
inclusive a sentença... A jurisprudência tem reiteradamente entendido ser nula a sentença 
extra petita, nulidade esta que pode ser declarada de ofício”. 
A jurisprudência pátria vem reiterando tal posicionamento, conforme decisões abaixo 
transcritas: 
“A decisão extra petita - apreciando causa diferente da que foi posta em juízo - é nula, 
posto ferir o princípio da adstrição, segundo o qual deve o provimento judicial ater-se aos 
limites do que foi postulado” (Ac. unân. da 1ª  T. do STJ, de 15.03.95, no REsp. nº 59.151-
1-RS, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha; DJU, 17.4.95, p. 9.565). 
“A sentença extra petita é nula, porque decide causa diferente da que foi posta em juízo 
(ex.: a sentença ‘de natureza diversa da pedida’ ou que condena em ‘objeto diverso’ do 
que fora demandado). O Tribunal deve anulá-la”. (RT 502/169, JTA 37/44, 48/67, Bol. 
AASP 1.027/156, RP 6/326, em. 193). 
Pelo que se depreende dos autos, a sentença supratranscrita é passível de declaração de 
nulidade, posto que, ao decidir fora do pedido, feriu frontalmente os arts. 460, que fixa os 
limites da sentença, e 128 do CPC (princípio da adstrição), segundo o qual a sentença 
deve conter-se aos limites do libelo, ficando assim contaminada de vício, afetando, 
inclusive, sua eficácia. 
Giuseppe Chiovenda, em sua obra intitulada Instituições de Direito Processual Civil, 
edição Saraiva, volume III,  em analisando os vícios da sentença, assim doutrina:  
“Em nosso sistema, pois, as nulidades são em geral sanáveis, no sentido de que o 
transcurso dos prazos para o recurso preclui o direito  de recorrer da sentença por 
nulidade; por isso, averiguamos que, após a sentença, mesmo a nulidade, e por vezes a 
própria inexistência da relação processual, se converte em simples anulabilidade. 
Enquanto a contrariedade à lei, considera-se agora como simples injustiça, que não obsta 
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ao julgado. Sem embargo, ainda na sentença pode haver inexistência e nulidade absoluta 
a par de simples anulabilidade, e pode haver motivos de inexistência e nulidade oriundos 
da inexistência  e nulidade da relação processual, ou, então, próprios da sentença. Tais 
motivos de nulidade ou inexistência não se acham, de modo algum, em relação 
necessária com a recorribilidade daquela. Se recorrível é a sentença, o recurso pode 
também servir para alegação do motivo de nulidade ou inexistência; se, entretanto, não se 
propôs em tempo hábil o recurso, poder-se-á alegar a nulidade ou a inexistência em 
qualquer tempo... Poderão as partes garantir-se de vários modos contra uma sentença 
nula em sentido absoluto, ou inexistente. O autor, cuja demanda se rejeitou, poderá 
propô-la de novo sem temer a exceção de coisa julgada; o réu poderá, com uma ação 
declaratória negativa, fazer declarar, por exemplo, a impossibilidade da prestação; ou 
reservar-se para oposição aos futuros atos executivos (neste sentido, Côrte de Cassação, 
25 de fevereiro de 1930, no Fôro italiano, 1930, pág. 1.171)”. 
O art. 468 do CPC assim preceitua: 
“A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e 
das questões decididas”. 
É, ainda, o próprio Chiovenda que conceitua a res iudicata e fixa os seus limites, como 
sendo: 
“O bem da vida que o autor deduziu em juízo (res in iudicium deducta) com a afirmação 
de que uma vontade concreta de lei o garante a seu favor ou nega ao réu, depois que o 
juiz o reconheceu ou desconheceu com a sentença de recebimento ou rejeição da 
demanda, converte-se em coisa julgada (res iudicata)... A coisa julgada é a eficácia 
própria da sentença que acolhe ou rejeita a demanda, e consiste em que, pela suprema 
exigência da ordem e da segurança da vida social, a situação das partes fixadas pelo juiz 
com respeito ao bem da vida (res), que foi objeto da contestação, não mais se pode, daí 
por diante, contestar; o autor que venceu, não pode mais ver-se perturbado no gozo 
daquele bem; o autor que perdeu, não lhe pode mais reclamar, ulteriormente, o gozo.  A 
eficácia ou autoridade da coisa julgada é, portanto, por definição, destinada a agir no 
futuro, com relação aos futuros processos... O que, portanto, determina os limites 
objetivos da coisa julgada é a demanda de mérito da parte autora.” 
No tocante à matéria, Theotonio Negrão, in Código de Processo Civil, traz à colação a 
jurisprudência abaixo transcrita: 
“A coisa julgada material refere-se ao julgamento proferido relativamente à lide, como 
posta na inicial, delimitada pelo pedido e causa de pedir. Não atinge decisões de natureza 
interlocutória, que se sujeitam à preclusão, vedado seu reexame no mesmo processo mas 
não outro (RSTJ 25/430). No mesmo sentido: JTJ 164/21”. 
Partindo, pois, do pressuposto de que os limites da sentença são fixados pela 
procedência ou não da ação, nos termos do pedido, e considerando que, no presente 
caso, o juiz, ao proferir a sentença, julgou fora do pedido, resta nula tal decisão. 
Por tais razões, dou provimento à apelação para anular tal decisão, devendo os autos 
serem devolvidos ao juízo de origem, a fim de que decida a causa de acordo com o 
pedido deduzido na inicial.  
É o meu voto. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 117.115-PE 
Relator O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelantes: VIRGÍLIO OTÁVIO TELES FERREIRA ALVES E OUTROS 
Apelada: SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - 
SUDENE 
Advogados: DRS. JERSON MACIEL NETTO (APTES.) E LEONARDO BARBOSA DO 
REGO E OUTROS (APDA.) 
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EMENTA 
Administrativo. Anulação de ato da Administração. Ascensão funcional. Cargo público. 
Inconstitucionalidade (ADIN) .  
1. O Supremo Tribunal Federal, inicialmente por meio da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 837 – DF, posicionou-se quanto à ascensão pleiteada pelos 
particulares, determinando a suspensão da eficácia das expressões “ascensão”, “acesso” 
e “ascender”, contidas em vários dispositivos da Lei 8.112/90 e de outros diplomas legais 
que prevêem tal forma de provimento dos cargos públicos. 
2. A necessidade de concurso público para o provimento de cargos  na Administração 
visa a garantir igualdade de tratamento entre os administrados e interpretar da maneira 
como pretendem os recorrentes seria cercear a competitividade e a isonomia, 
privilegiando determinadas pessoas, por sua condição de servidores. 
3. Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos  em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade de votos, negar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 26 de maio de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Virgílio Otávio Teles Ferreira Alves e outros 
apelam da sentença de fls. 427 a 431, da lavra do MM. Juiz Ubiratan do Couto Maurício, 
da 9ª Vara/PE, que, na Ação Ordinária nº 94.5109-3, julgou improcedente o pedido 
formulado pelos particulares, que visava à manutenção da ascensão funcional autorizada 
pelo anterior dirigente da SUDENE, assim como a nulidade do ato administrativo que a 
invalidou, e o pagamento das diferenças existentes entre a remuneração dos cargos que 
ocupam e a que receberiam em face da ascensão. O ilustre Julgador fundamentou sua 
decisão no fato de que os atos administrativos permitindo a ascensão  afrontam a 
Constituição, conforme entendimento do STF.  
Em suas razões de recurso, os particulares alegam que não é da ascensão vedada pelo 
Supremo Tribunal Federal que cuidam os autos, mas apenas daquelas nas quais 
houvesse transposição de cargos.  
Contra-razões.  
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Virgílio Otávio Teles Ferreira Alves e 
outros apelam da sentença de fls. 427 a 431, da lavra do MM. Juiz Ubiratan do Couto 
Maurício, da 9ª Vara/PE, que, na Ação Ordinária nº 94.5109-3, julgou improcedente o 
pedido formulado pelos particulares, que visava à manutenção da ascensão funcional 
autorizada pelo anterior dirigente da SUDENE, bem como a nulidade do ato administrativo 
que a invalidou, e o pagamento das diferenças existentes entre a remuneração dos 
cargos que ocupam e a que receberiam em face da ascensão.  
O ilustre Julgador fundamentou sua decisão no fato de que os atos administrativos 
permitindo a ascensão  afrontam a Constituição, conforme entendimento do STF.  
Em suas razões de recurso, os particulares alegam que não é da ascensão vedada pelo 
Supremo Tribunal Federal que cuidam os autos, mas apenas daquelas nas quais 
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houvesse transposição de cargos.  
Conforme bem se pronunciou o Juízo monocrático, não haveria como se decidir pela 
procedência do pedido, uma vez que  o Supremo Tribunal Federal, inicialmente por meio 
da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 837 – DF,  posicionou-se quanto à ascensão 
pleiteada pelos particulares, determinando a suspensão da eficácia das expressões 
“ascensão”, “acesso” e “ascender”, contidas em vários dispositivos da Lei 8.112/90 e de 
outros diplomas legais que prevêem tal forma de provimento dos cargos públicos. De fato, 
tal supressão somente veio adequar-se ao dispositivo legal do art. 37, II, da Constituição 
Federal de 1988, o qual estabelece que a investidura em cargo ou emprego público 
depende de aprovação prévia em concurso público, ressalvadas as nomeações para 
cargo em comissão.  
Não haver nenhuma norma legal que de fato tenha instituído plano oficial de cargos e 
salários na SUDENE, bem como de jamais ter sido realizado qualquer concurso para o 
preenchimento dos cargos a que almejam, conforme argumentam os particulares, de 
maneira alguma exclui de tal progressão, se concedida, o caráter de ascensão funcional, 
uma vez que tais cargos não se constituem numa simples classe a mais a ser alcançada 
pelos servidores, mas  em postos isolados, cujo provimento não depende do tempo de 
serviço, e sim da comprovação das qualificações necessárias, por meio de um processo 
seletivo.  
A necessidade de concurso público para o provimento de cargos  na Administração visa a 
garantir igualdade de tratamento entre os administrados e interpretar da maneira como 
pretendem os recorrentes seria cercear a competitividade e a isonomia, privilegiando 
determinadas pessoas, por sua condição de servidores.     
Assim, o STF já teve oportunidade de se posicionar definitivamente a respeito da 
ascensão funcional, conforme é demonstrado no julgamento da ADIN nº 231 : 
“Ação direta de inconstitucionalidade. Ascensão ou acesso, transferência e 
aproveitamento no tocante a cargos ou empregos públicos. Inconstitucionalidade. 
- O critério do mérito aferível por concurso público de provas ou de provas e títulos é, no 
atual sistema constitucional, ressalvados os cargos em comissão declarados de livre 
nomeação, indispensável para cargo ou emprego público isolado ou em carreira. Para o 
isolado, em qualquer hipótese; para o em carreira, para o ingresso nela, que só se fará na 
classe inicial e pelo concurso de provas ou de provas e títulos, não o sendo, porém, para 
os cargos subseqüentes que nela se escalonam até o final dela, pois, para estes, a 
investidura se fará pela forma de provimento que é a promoção. 
- Estão, pois, banidas das formas de investidura admitidas pela Constituição a ascensão e 
a transferência, que são formas de ingresso em carreira diversa para a qual o servidor 
ingressou por concurso, e que não são, por isso mesmo, ínsitas ao sistema de provimento 
por carreira, mas sim, uma sucessão ascendente de cargos isolados. 
- O inciso II do art. 37 da Constituição Federal também não permite o ‘aproveitamento’ , 
uma vez que, nesse caso, há igualmente o ingresso em outra carreira sem o concurso 
exigido pelo mencionado dispositivo. 
- Ação direta de inconstitucionalidade que se julga procedente para declarar 
inconstitucionais os artigos 77 e 80 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
do Estado do Rio de Janeiro”. 
(ADIN nº 231, Rel.  Min. Moreira Alves, DJU 13.09.1992, S.1, p.20848, c.2).  
Também esse tem sido o entendimento deste Tribunal Regional, em diversas 
oportunidades: 
“EMENTA: Mandado de Segurança. Administrativo. Ascensão funcional. Anulação de ato 
administrativo. Efeito ex tunc. Apreciação pelo judiciário. 
1. A Constituição Federal de 1988, no inciso II do art. 37, aboliu do ordenamento jurídico 
brasileiro a ascensão funcional ou acesso como forma de investidura em cargo público. A 
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inconstitucionalidade da dita ascensão foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, 
quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 245 – RJ, tendo como 
relator o Ministro Moreira Alves. 
2. A anulação dos atos pela própria Administração constitui-se forma normal de avaliação 
de atividade ilegítima do poder público, e exercida pelas autoridades administrativas em 
defesa da instituição e da legalidade de seus atos. 
3. ‘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” (Súmula 473 - STF). 
4. O exame do judiciário, em caso tal, fica limitado à ocorrência de legalidade objetiva no 
procedimento administrativo. 
5. Apelação a que se nega provimento”. 
(TRF 5ª Região AC 77977 – PE, Rel. Juiz Castro Meira, DJ 09.03.1996, p. 13442). 
“EMENTA: Administrativo. Ascensão funcional. Inconstitucionalidade. 
- Pretende o promovente, agente administrativo, ser nomeado para o cargo de Técnico do 
Tesouro Nacional, através do instituto da ascensão funcional, mediante concurso público, 
mas de forma privilegiada, sem obediência à ordem de classificação. 
- O texto do inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, onde foi suprimida a expressão 
‘primeira’, que precedia a palavra ‘investidura’ na Constituição anterior, impede o 
deferimento do pedido. 
- Apelação improvida”. 
(TRF 5ª Região AC 68841 – PE, Rel. Juiz José Delgado, DJ 23.06.1995, p. 39872). 
Ante o exposto, por entender que a ascensão pretendida pelos particulares se enquadra  
na vedação imposta pelo STF, uma vez que não obedeceriam a um fluxo de capacitação 
e não preenchimento natural de cargos de carreira, nego provimento à apelação. 
É o meu voto. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 123.639-CE 
Relator:       O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante:     FAZENDA NACIONAL  
Apelados:    NORDESTE SEGURANÇA DE VALORES LTDA. E OUTROS 
Advogados: DRS. MANUEL LUIS DA ROCHA NETO E OUTROS (APDOS.) 

EMENTA 
Tributário. PIS. MP 1.212/95 e reedições. Perda de eficácia.  
- A Medida Provisória nº 1.212/95 introduziu alterações na contribuição para o Programa 
de Integração Social - PIS, entretanto, não foi convertida em lei no prazo legal, perdendo, 
assim, a sua eficácia, como determina o art. 62 da CF/88. 
- Inaplicáveis, portanto, as alterações introduzidas, ante a inobservância do prazo de 
noventa dias previsto no art. 195, § 6º, da Carta Magna. 
- Apelação e remessa improvidas. 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar 
provimento à apelação e à remessa, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 1º  de outubro de 1998 (data do julgamento). 
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JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Cuida-se de apelação e remessa oficial de 
sentença que julgou procedente pedido formulado por Nordeste Segurança de Valores 
Ltda. e outros para assegurar o direito ao recolhimento da contribuição para o Programa 
de Integração Social - PIS, nos moldes previstos na LC nº 07/70, sem as alterações 
introduzidas pela Medida Provisória 1.212/95 e suas sucessivas reedições. 
Apela a Fazenda Nacional sustentando que, embora o PIS tenha sido inicialmente 
disciplinado por lei complementar, o atual ordenamento constitucional não exige tal 
modalidade normativa, mas lei ordinária. Alega, ainda, que o princípio da anterioridade 
nonagesimal foi perfeitamente observado, “porquanto, da Medida Provisória nº 1.212, de 
28.11.95, estabeleceu que a mesma se aplicaria a partir de 1º de março de 1996, isto é, 
noventa dias após a sua publicação” e, “quando estava em vigência a modificação 
introduzida na sistemática de cobrança do PIS pela mencionada MP 1.212, medidas 
provisórias subseqüentes estabeleceram a continuidade dessa modificação, que vigia e 
tinha eficácia desde 1º de março de 1996” (fls. 77).  
Relatei.  

VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A Medida Provisória nº 1.212/95 
introduziu alterações na alíquota e base de cálculo da contribuição para o Programa de 
Integração Social - PIS. 
Entretanto, não tendo sido convalidada no prazo de trinta dias, perde a sua eficácia, 
conforme preconiza o art. 62, parágrafo único, da CF/88. Através de suas reedições vem 
se renovando a cada mês sem, contudo, se verificar o decurso do prazo de noventa dias; 
impossível, portanto, a cobrança da referida contribuição social com as alterações 
introduzidas. 
Observe-se, pois, que não se está a analisar a inconstitucionalidade da reedição das 
medidas provisórias, mas apenas o efeito de sua eficácia de caráter suspensivo, quando 
não convertida em lei. 
A melhor doutrina, a exemplo de Caio Tácito, Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Américo 
Lacombe e o mestre Pinto Ferreira, defende que a medida provisória possui eficácia 
temporal de trinta dias,  tendo efeitos paralisantes e não revogatórios, em face das leis 
que lhe são anteriores e conflitantes. 
Sobre a questão, é contundente o Prof. Pinto Ferreira, em seus comentários à 
Constituição da República: 
“Não operada a conversão da medida provisória em lei, fica restaurada a eficácia jurídica 
dos diplomas legislativos suspensos, afetados pela medida provisória, e tal restauração 
não se confunde com a repristinação, será ex tunc,  desde a data da medida provisória 
não convertida”. 
Nesta linha de raciocínio, foi o posicionamento unânime do Plenário do Supremo Tribunal 
Federal, ao apreciar a ADIn nº 293-7-DF, Relator Min. Celso de Mello, conforme se 
verifica da ementa que passamos a transcrever: 
“Ação direta de inconstitucionalidade - Medida Provisória nº 190 - Perda de eficácia por 
falta de apreciação oportuna pelo Congresso Nacional (CF, art. 62, parágrafo único). 
A medida provisória constitui espécie normativa juridicamente instável. Esse ato estatal 
dispõe, em função das notas de transitoriedade e precariedade que o qualificam, de 
eficácia temporal limitada, na medida em que, não convertida em lei, despoja-se, desde o 
momento de sua edição, da aptidão para inovar o ordenamento positivo. A perda 
retroativa de eficácia jurídica da medida provisória ocorre tanto na hipótese de explícita 
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rejeição do projeto em sua conversão em lei quanto no caso de ausência de deliberação 
parlamentar no prazo constitucional de trinta (30) dias”. (DJU 18.06.93). 
Desta feita, conclui-se que a medida provisória perde a eficácia, desde a edição, se não 
foi convertida em lei no prazo de 30 (trinta) dias, a partir de sua publicação, como 
determinado pelo parágrafo único do artigo 62 da CF, não podendo, uma vez já ineficaz, 
somar-se no tempo a qualquer outra que lhe venha tomar o lugar. 
Assim, ante a perda de eficácia da medida provisória, verifica-se a inobservância do 
decurso do prazo de 90 dias, previsto no art. 195, § 6º, da CF/88, condição imposta pela 
norma constitucional para a exigibilidade do tributo, com as alterações introduzidas. 
Esse o entendimento que esta egrégia Turma vem adotando para rejeitar a aplicação da 
MP 1.212/95 e suas reedições, conforme se pode verificar nos acórdãos que receberam 
as seguintes ementas: 
“Processo Civil. Tributário. Ação de depósito e de inexistência de relação jurídica. PIS. MP 
1.212/95. Reedição. Prazo nonagesimal. Art. 193,  parágrafo 6º, da CF. 
- As reedições sucessivas de medidas provisórias, nunca convoladas em lei pelo 
Congresso Nacional, não têm o condão de alterar sistema completo implantado através 
de diplomas legais egressos do Legislativo, ainda que se admita a possibilidade da 
reedição da MP rejeitada tacitamente, cada reedição sucessiva deve ser recebida pelo 
sistema como ato independente, sem a qualidade de prosseguir mantendo a eficácia 
eventualmente produzida por sua edição primeira. 
- Ilegalidade da aplicação imediata na nova base de cálculo do PIS (receita bruta) 
determinada pela MP 1.212/95. Qualquer incremento somente pode ser exigido se e 
quando decorridos 90 dias da edição (ou reedição) de MP que venha a ser aprovada pelo 
Congresso. 
- Permanecem em vigor as Leis Complementares  nºs 7/70 e 17/73. 
- (...) 
- Apelações e remessa oficial improvidas”. (AC nº 126040-CE, Rel. Juiz Castro Meira, 
DJU 27.03.98, p. 385). 
“Tributário. PIS. Empresa prestadora de serviços. Majorações de alíquota. Medida 
Provisória nº 1.212/95. 
1. A medida provisória, tratando de majoração de alíquota de contribuição social, deverá 
ser convertida em lei no prazo de 30 dias para que se possa contar o prazo de 90 dias 
para a exigibilidade da nova exação. 
2. Não é exigível a majoração da alíquota do PIS, instituída pela MP nº 1.212/95 e suas 
reedições, sendo direito da impetrante recolher a exação de acordo com a legislação 
anterior (LC 7/70 c/c LC 17/73). 
3. Precedente deste Corte (RE 61418-CE). 
4. Apelação e remessa oficial improvidas”.   
(AMS nº 60512-PE, Rel. Juiz Ubaldo Cavalcante, DJU 26.06.98, p. 156). 
Isto posto, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
Assim voto. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 124.255-PB 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: FAZENDA NACIONAL  
Apelada: TEREZA COELHO VIEIRA DE MELO 
Advogados: DRS. PAULO AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS E OUTRO (APDA.) 

EMENTA 
Processual Civil e Tributário. Imposto Territorial Rural. Prova da alienação. 
Impossibilidade da cobrança do imposto a quem não é proprietário na época. Apelo e 
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remessa improvidos. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 
a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade,  negar 
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 15 de setembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a Fazenda Nacional contra sentença 
que acolheu embargos à execução, sob fundamento de que o imóvel rural sobre o qual 
impunha a Administração Tributária o gravame do tributo (ITR), não pertence à 
embargante. 
Alega, em resumo, a apelante a viabilidade de recepção do recurso, a sua 
admissibilidade, os pressupostos de conhecimento não devem ensejar o conhecimento do 
mérito.  
É o relatório. 
Dispensei revisão por tratar-se de matéria predominantemente de direito. 
Peço dia para julgamento.  

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A sentença ora atacada versa sobre a 
impossibilidade de ser cobrado o ITR de quem não é mais o proprietário do imóvel, onde 
o ato de alienação foi bem anterior ao exercício cobrado.  
A embargante fez prova nos autos, nas fls. 05/10 da escritura de alienação do imóvel; 
prova do registro da escritura e, nas fls. 12, alteração cadastral do imóvel perante o 
INCRA. Logo, não poderia a União Federal se arvorar contra a embargante na cobrança 
de Imposto Territorial Rural de um imóvel que não mais lhe pertencia, sendo este o 
entendimento esposado  no voto assim ementado : 
“Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário do imóvel, o titular de seu 
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título - CTN, art. 31.  
Execução fiscal relativa aos exercícios de 1984 e 1985. Imóvel rural alienado, por 
escritura pública, devidamente inscrita  no Registro Imobiliário, desde o ano de 1980. 
Insubsistência do título executado. Ação incidental de embargos julgada procedente.  
 (AC 31337-PE, Rel. Juiz Ridalvo Costa, DJ de 17.03.94, seção II, p. 10.606).  
Por essas razões, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 125.295-RN 
Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelado: HOSPITAL MÉDICO CIRÚRGICO S/A 
Advogados: DRS. FRANCISCA POLIANA A. ROCHA DE SÁ E OUTROS (APDO.) 

EMENTA 
Tributário. Processual Civil. Embargos à execução fiscal. Preliminar. Julgamento ultra 
petita. Ocorrência. Cancelamento da CDA face à irregularidade do procedimento 
administrativo. Inocorrência. Pedido de compensação na via administrativa apresentado 
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após a inscrição do débito na dívida ativa. Impossibilidade. Compensação de crédito 
tributário com débito constituído em período anterior. Art. 66 da Lei 8.383/91. Vedação. 
1 - Tendo o MM. Juiz monocrático deferido benefício legal além do direito pleiteado, 
incorreu em julgamento ultra petita, violando, assim, o art. 460 do CPC, que preceitua ser 
defeso ao juiz condenar o réu em quantidade superior ao objeto demandado e, não sendo 
a hipótese de anulação do julgado, é de reduzir-se o decisum aos limites postulados na 
exordial. 
2 - Não há falar-se em cancelamento da certidão da dívida ativa, à falta de irregularidade 
do procedimento administrativo, quando o requerimento de compensação foi apresentado 
após a inscrição do débito na CDA.  
3 - O art. 66 da Lei nº 8.383/91, apesar de autorizar a compensação entre tributos e 
contribuições da mesma espécie, tal compensação só pode operar-se para a frente, posto 
que a lei apenas autoriza a pretendida compensação de créditos constituídos com 
recolhimento de imposto relativos a períodos subseqüentes. 
4 – In casu, pretendendo-se compensar na via administrativa crédito tributário relativo a 
IRPJ decorrente de pagamento a maior relativo ao exercício de 1992 com débito 
constituído no exercício de 1991, inadmissível a sua realização ante a falta de amparo 
legal.  
5 - Apelação  e remessa oficial 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, 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, 13  de agosto de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Cuida a hipótese de apelação interposta à 
sentença de fls. 71 a 76, da lavra do MM. Juiz Walter Nunes da Silva Júnior, da 2ª 
Vara/RN, que concluiu por julgar procedentes os presentes embargos à execução fiscal, 
conferindo à embargante o direito de compensar o crédito tributário, determinando, em 
conseqüência, o cancelamento da inscrição da dívida ativa, ao fundamento de que a 
autoridade administrativa não poderia obstar o direito do contribuinte de realizar a 
compensação prevista no art. 66 da Lei 8.383/91. Ademais, que os valores a serem 
compensados são da mesma espécie e idênticos os sujeitos da relação tributária.  
Insurge-se a Fazenda Nacional contra tal decisão, argüindo, em síntese: a) que o MM. 
Juiz a quo, ao deferir o pleito de compensação do crédito tributário, infringiu o art. 460 do 
CPC, que preceitua ser defeso ao juiz proferir sentença ultra petita; b) que a 
Administração não quedou-se silente ao requerimento de compensação, posto que o 
mesmo foi protocolado em fevereiro/96, quando já estava inscrito o débito na dívida ativa 
da União desde novembro/95, sendo patente a improcedência da aludida compensação; 
c) que, sendo a dívida relativa ao exercício de 1991 e o crédito tributário de 1992, não 
poderia haver compensação retroativa, ou seja, só poderia compensar com as obrigações 
tributárias referentes aos exercícios de 1993 em diante. 
Sem contra-razões.  
É o relatório.  

VOTO 
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O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Cuida a hipótese de apelação 
interposta à sentença que concluiu por julgar procedentes os presentes embargos à 
execução fiscal, conferindo à embargante o direito de compensar o crédito tributário, 
determinando, em conseqüência, o cancelamento da inscrição da dívida ativa, ao 
fundamento de que a autoridade administrativa não poderia obstar o direito do 
contribuinte de realizar a compensação prevista no art. 66 da Lei 8.383/91. Ademais, que 
os valores a serem compensados são da mesma espécie e idênticos os sujeitos da 
relação tributária.  
Insurge-se a Fazenda Nacional contra tal decisão, argüindo, em síntese: a) que o MM. 
Juiz a quo, ao deferir o pleito de compensação do crédito tributário, infringiu o art. 460 do 
CPC, que preceitua ser defeso ao juiz proferir sentença ultra petita; b) que a 
Administração não quedou-se silente ao requerimento de compensação, posto que o 
mesmo foi protocolado em fevereiro/96, quando já estava inscrito o débito na dívida ativa 
da União desde novembro/95, sendo patente a improcedência da aludida compensação; 
c) que, sendo a dívida relativa ao exercício de 1991 e o crédito tributário de 1992, não 
poderia haver compensação retroativa, ou seja só poderia compensar com as obrigações 
tributárias referentes aos exercícios de 1993 em diante.  
Antes de adentrar no mérito, cumpre analisar, preliminarmente, sobre a ocorrência de 
julgamento ultra petita, argüido pela embargada, em suas razões de apelação, o que faço 
nos seguintes termos:  
- JULGAMENTO ULTRA PETITA - Argúi a ora apelante que o MM. Juiz a quo, ao deferir o 
pleito de compensação do crédito tributário,  proferiu julgamento ultra petita. Procede tal 
alegação, posto que o MM. Juiz monocrático, decidindo o pleito inicial que foi tão-somente 
no sentido de cancelamento da inscrição de dívida ativa, face à não apreciação do 
requerimento de compensação deduzido na via administrativa, fato este que ocasionaria a 
irregularidade do aludido procedimento administrativo. Ademais, que a própria 
embargante fez questão de frisar que “A matéria discutida nesta oportunidade não é a 
compensação, posto que inadmissível em sede de embargos à execução fiscal...”, 
concluiu por conferir à parte, além do cancelamento da CDA, o direito de compensar o 
próprio crédito tributário. No caso em tela, tendo o MM. Juiz monocrático deferido 
benefício legal além do direito pleiteado, incorreu em julgamento ultra petita, violando, 
assim, o art. 460 do CPC, que preceitua ser defeso ao juiz condenar o réu em quantidade 
superior ao objeto demandado e, não sendo a hipótese de anulação do julgado, deve ser 
acolhida tal preliminar, para reduzir-se o decisum aos limites postulados na exordial. 
Objetivam os presentes embargos à execução o cancelamento da certidão de dívida ativa 
originada de suplementação relativa ao Imposto de Renda do ano de 1990, exercício 
1991, ao argumento de ocorrência de irregularidade no procedimento administrativo, vez 
que a Administração não se pronunciou sobre o requerimento de compensação 
formulado, seja deferindo, ou seja indeferindo tal pleito, impossibilitando, assim, a 
empresa de promover a defesa de seus direitos. Argüiu, ainda, a suspensão da 
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN. 
Sendo a compensação uma das formas de extinção das obrigações, foi juridicizada no 
direito brasileiro com base na doutrina legal francesa. É Princípio geral que a mesma só 
pode ocorrer quando duas pessoas forem, reciprocamente, credoras e devedoras. São 
requisitos essenciais  que: 1º) cada um há de ser devedor e credor de obrigação principal; 
2º) as obrigações devem ter por objeto coisas fungíveis, da mesma espécie e qualidade; 
3º) as dívidas devem ser vencidas, exigíveis e líquidas; 4º) não pode haver direitos de 
terceiros sobre as prestações. 
No Direito Tributário a compensação, como sendo uma das formas de extinção das 
obrigações, não se opera ipso juris, por impedimento dos arts. 144, 149 e 158 do CTN, 
que impõem condição resolutiva.  
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É o que, também, está bem claro no capítulo das modalidades de extinção do crédito 
tributário, onde enumera, entre outros, a compensação como uma das formas de extinção 
- art. 156 e seguintes -, ressalvando, contudo, no parágrafo único daquele mesmo 
dispositivo legal, que a lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do 
crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o 
disposto nos arts. 144 e 149. 
Em comentando tais dispositivos, Aliomar Baleeiro diz textualmente: 
"Arrolando as dez modalidades de extinção do crédito tributário, o Direito Tributário serve-
se de conceitos do Direito Privado, no mesmo sentido em que este os criou  e estruturou 
(CTN, arts. 109 e 110). 
Pagamento, compensação, transação, remissão, prescrição e decadência, nesse 
dispositivo, como condição, no art. 117, têm o mesmo conceito que lhes atribui o Código 
Civil”. 
Como modalidade de extinção da obrigação, o instituto da compensação está assim 
previsto, em regra geral - art. 170 do CTN: 
"A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada 
caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários 
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos do sujeito passivo contra a 
Fazenda Pública.  
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os 
efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução 
maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês por tempo a correr 
entre a data da compensação e a do vencimento”. 
Analisando o dispositivo acima, o mesmo Aliomar Baleeiro diz que a compensação foi 
acolhida como modalidade de extinção dos créditos  
"... nas  condições  e sob as garantias que  estipular, a lei ou quem ela cometer a 
estipulação da autoridade em cada  caso concreto. Nesta última hipótese, abre-se ao 
agente público certa dose de discricionarismo administrativo para apreciar a oportunidade, 
a conveniência e o maior ou menor rigor de condições e garantias: Nesse assunto, 
também o Direito Tributário, tomando de empréstimo, por eqüidade ou expediente, um 
instituto do Direito Privado (CTN, arts. 109 e 110), dele se afasta, em seus efeitos, para 
adaptá-lo às peculiaridades das relações do Estado com os governados.  
A compensação dos Códigos Civil e Comercial são modalidades de pagamento 
compulsório ou de extinção compulsória da dívida, no sentido de que o devedor pode 
forçar o credor a aceitá-la, retendo o pagamento ou lhe opondo como defesa o próprio 
crédito à ação de cobrança acaso intentada.  
No direito Fiscal, a compensação é condicionada ao discricionarismo do sujeito passivo.  
Mas o sujeito passivo só poderá contrapor o seu crédito ao crédito tributário, como direito 
subjetivo seu, nas condições e sob as garantias que a lei fixar. Fora disso, quando a lei o 
permite, se aceitar as condições específicas que a autoridade investida de poder 
discricionário, nos limites legais, para fixá-las, estipular, julgando da conveniência e da 
oportunidade de aceitar ou recusar o encontro dos débitos.  
Há de admitir-se e admite-se, igualmente, a compensação no interesse do Fisco, a fim de 
não pagar ao sujeito passivo o que lhe deva, sem que ele prove a quitação dos créditos 
tributários. No sistema do imposto de renda, adotou-se, em certos casos, até o desconto 
do crédito tributário na folha de vencimentos de funcionários públicos.  
Teríamos aí a compensação legal, sem qualquer voluntariedade de um dos devedores”.  
Em tratando do instituto da compensação no Direito Civil, preceitua o art. 1.007 do Código  
Civil, in verbis: 
“As dívidas fiscais da União Federal, dos Estados e dos Municípios também não podem 
ser objeto de compensação, exceto nos casos de encontro entre a administração e o 
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devedor, autorizados nas lei e regulamentos da Fazenda”. 
Por sua vez, no tocante à compensação de crédito tributário, a Lei nº 8.383/91 preceitua, 
in verbis: 
“Art. 66. Nos caso de pagamento indevido ou a maior de tributos e contribuições federais, 
inclusive previdenciárias, mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou 
rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse 
valor no recolhimento de importância correspondente a períodos subseqüentes (grifei).  
§ 1º. A compensação só poderá ser efetuada entre tributos e contribuições da mesma 
espécie”. 
Na hipótese dos autos, o embargante pretendeu, na via administrativa, compensar crédito 
tributário decorrente de pagamento a maior relativo ao exercício de 1992 com débito 
constituído no exercício de 1991. Em consonância com o dispositivo supratranscrito, 
apesar de créditos e débitos serem da mesma natureza, bem como serem idênticos os 
sujeitos da relação tributária, tal compensação só pode operar-se para a frente, posto que 
a lei apenas autoriza a pretendida compensação de créditos constituídos com 
recolhimento de imposto relativos a períodos subseqüentes. 
Dessarte, mesmo em havendo lei autorizadora para a pretendida compensação, in casu, 
tendo o executado requerido a compensação em 26.02.96, quando a Fazenda Pública já 
havia efetuado a inscrição na dívida ativa desde 27.11.95, não poder-se-ia falar em 
cancelamento da CDA, à falta de pronunciamento  sobre o aludido requerimento, fato este 
que impossibilitou a empresa de promover a defesa de seus direitos, posto que o crédito 
tributário já havia se constituído em caráter definitivo, bem como já ultrapassada toda a 
oportunidade de defesa. 
O doutrinador Samuel Monteiro, em seu Tributo e Contribuições, Tratado Teórico e 
Prático, tomo I, edição 1990, p. 19, no tocante à matéria, assim se houve: 
“Apurada a liquidez e a certeza do crédito tributário, previdenciário, e de contribuição 
social, seguro social ou, de modo geral, do crédito público, em ambos os aspectos: 
formais (quanto à origem, causa, pressupostos ou an debeatur), que corresponde à 
indagação: por que se deve ou existe certeza para a dívida; e o quanto à liquidez, isto é, o 
quantum debeatur ou quanto se deve, que está relacionado com a liquidez da dívida e, 
não restando mais nenhuma dúvida, o crédito constituído em caráter definitivo, na forma 
da lei de regência, pode agora ser inscrito como dívida ativa da Fazenda Pública. Frise-
se, por repetição, que a liquidez do crédito está relacionada com os aspectos materiais já 
vistos”.    
Assim sendo, na presente hipótese, não há que falar-se em cancelamento da certidão da 
dívida ativa, à falta de irregularidade do procedimento administrativo, posto que aludido 
requerimento de compensação foi apresentado após a inscrição do débito na dívida ativa. 
Ademais, mesmo que a compensação fosse requerida anteriormente à inscrição, 
inadmissível a sua realização ante a falta de amparo legal.  
Por tais razões, dou provimento à apelação e a remessa oficial, invertendo-se o ônus da 
sucumbência. 
É o meu voto. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 125.720-AL 
Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Apelantes: LUMAR FONSECA DE MACHADO E FAZENDA NACIONAL 
Apelado: BANCO DO ESTADO DE ALAGOAS S/A 
Advogados: DRS. JOSÉ DAMASCENO DE LIMA E OUTRO (APTE.) E NEYDER 
ALCÂNTARA DE OLIVEIRA E OUTROS (APDO.) 

EMENTA 
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Civil. Comprovação. Banco credor hipotecário do devedor. Comprovação. Leilão do 
imóvel hipotecado. Execução fiscal.  Falta de intimação do credor hipotecário (CPC, art. 
698). Nulidade do ato. Apelações e remessa oficial improvidas. 
1. A condição de credor hipotecário do banco-autor encontra-se devidamente comprovada 
nos autos, com a juntada de cópia autenticada do registro do imóvel garantidor do 
negócio, em que consta a sua necessária averbação. 
2. A falta de intimação do credor hipotecário da realização de leilão em virtude de 
execução fiscal é causa de nulidade do ato, nos termos do art. 698 do CPC. 
3. Preliminar rejeitada. Apelações e remessa oficial improvidas. 

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, rejeitando a 
preliminar suscitada, negar provimento às apelações 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, 3 de setembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE – Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Cuida-se de apelações e remessa 
oficial de sentença que, julgando procedente o pedido formulado pelo Banco do Estado de 
Alagoas, determinou a desconstituição de praça realizada nos autos de execução fiscal, 
através de que foi arrematado imóvel sobre o qual incidia hipoteca de que era titular essa 
instituição financeira, por não ter sido a mesma intimada da realização do ato, em 
inobservância ao que dispõem os artigos 686 e 689 do CPC. 
Em suas razões recursais, Lumar Fonseca de Machado defende a reforma total da 
sentença, alegando, preliminarmente, a falta de comprovação pelo banco-apelado da sua 
condição de credor hipotecário do devedor executado e, no mérito, sustenta a legalidade 
do leilão impugnado. 
A Fazenda Nacional, por seu turno, afirma que o disposto no art.  698 do CPC deve ser 
interpretado em consonância com a prescrição do art. 184 do CTN, pelo que seria 
completamente inútil a intimação do credor hipotecário nos casos de leilão decorrente de 
execução de créditos fiscais. 
Contra-razões apresentadas. 
Devidamente processados os recursos e face ao duplo grau de jurisdição obrigatório, 
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): O apelante Lumar Fonseca 
de Machado, preliminarmente, afirma que: “O apelado instruiu a inicial, a fim de 
demonstrar a sua condição de credor hipotecário, com uma cópia de um instrumento 
particular, o qual, ao menos foi devidamente registrado. Logo, sua validade só opera em 
relação aos signatários (art. 131 do CC). (...) o citado documento, às fls. 14/30, por se 
tratar de reprodução xerografada, não está autenticado, nem, tampouco, consta que foi 
conferido em cartório com o respectivo original, motivo pelo qual, a teor do que determina 
o art. 365, III, do Código de Processo Civil, não tem o valor probante que se pretende 
induzir”. (Fls. 118/119). 
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A despeito de tal colocação, verifico que a condição de credor hipotecário do devedor 
afirmada pelo Banco do Estado de Alagoas encontra-se devidamente comprovada, não só 
pelo teor dos documentos retroreferidos nos argumentos do apelante, mas, 
principalmente, face à existência nos autos de cópia reprográfica do registro geral do 
imóvel leiloado, devidamente autenticada, em que foi averbado o instrumento de 
assunção e confissão de dívida já mencionado. Dessa forma, rejeito a preliminar 
suscitada. 
Por outro lado, sobre a matéria relativa à necessidade de intimação do credor hipotecário, 
em caso de leilão do imóvel hipotecado, mesmo em se tratando de execução de débitos 
tributários, este egrégio Tribunal Regional já se manifestou: 
“Adjudicação. Sentença de natureza constitutiva que, por não ser de mérito, é anulável 
por meio de ação ordinária. Ausência de intimação pessoal do devedor da realização do 
leilão que não enseja sua nulidade, porquanto aquele devidamente citado para responder 
à ação executiva e intimado da realização da penhora teve decretada a sua revelia. 
Adjudicação que se anula, entretanto, à falta de necessária intimação do credor 
hipotecário. Inteligência do art. 698 do CPC. Apelação improvida.” (AC nº 2.305/RN. Rel. 
Juiz Nereu Santos. Julg. 18.09.90. Publ. DJU 28.12.90, p. 31517). 
Ao proferir o voto, assim expôs Sua Excelência o Juiz Relator, Dr. Nereu Santos: 
“A outra nulidade da adjudicação em comento, invocada na inicial, também adotada pela 
sentença de 1º grau, refere-se à falta de intimação do Banco do Brasil S/A, credor 
hipotecário, que não tomou conhecimento da realização do mencionado leilão, perante o 
Juízo Federal. 
Realmente, na bem cuidada sentença, da lavra do eminente Juiz José Delgado, que hoje 
integra este colendo Tribunal, prolatada na execução movida pelo DNER contra Luiz 
Soares da Silva, não há nenhuma referência de que haja o Banco do Brasil S/A sido 
intimado da realização do leilão. 
O ora apelante, a propósito da nulidade apontada, procura demonstrar que, sendo a 
execução da dívida ativa, portanto, crédito privilegiado, desnecessária se tornava a 
intimação do Banco do Brasil S/A, acrescendo, ainda, o fato de que este tomou 
conhecimento da execução proposta pela autarquia quando fora dirigida petição ao Juízo 
Estadual, porém não demonstrando interesse em se habilitar no feito. 
Na verdade, a intimação do credor hipotecário, como ocorre com relação à Caixa 
Econômica Federal, também credora hipotecária, era condição sine qua à realização da 
praça, como dispõe, expressamente, o artigo 698 do Código de Processo Civil, aplicado 
subsidiariamente ao processo regido pela Lei nº 6.830, de 22.09.80. 
Nesse sentido, o então Tribunal Federal de Recursos já havia decidido, que: 
‘Cabe ao credor hipotecário, não intimado da alienação do objeto do gravame, escolher 
entre conservar seu direito real perante o adquirente ou desconstituir a arrematação, 
CPC, arts. 619 e 694, parágrafo único, inciso IV. (TFR, 5ª Turma, AC 91.859-SP, Rel. Min. 
Torreão Braz, v.u., j. 14.4.86, apud, Bol. do TFR 124/15)’ (in Theotonio Negrão – Código 
de Processo Civil e legislação processual em vigor, 19ª ed., p. 344). 
Na espécie, o Banco do Brasil S/A integrou a lide como litisconsorte ativo, ratificando 
todos os termos da inicial proposta e pedindo, ainda, que fossem declaradas nulas as 
penhoras e a adjudicação realizadas nos autos da Execução sob nº 1.229/83. 
Por entender, assim, que se encontra nula a adjudicação, em razão da falta de intimação 
do credor hipotecário, como dispõe o artigo 698 do Código de Processo Civil, nego 
provimento à apelação para manter a sentença recorrida”. 
Considero, assim, que não existe qualquer tipo de colisão entre as regras do CPC e do 
CTN. O credor hipotecário deve ser intimado do leilão do imóvel, de forma a fazer valer os 
seus direitos. No entanto, a supremacia do crédito tributário persiste, sendo que o preço 
da arrematação será destinado, em primeiro lugar ao pagamento da Fazenda Nacional. O 
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argumento de que a anulação do leilão em nada beneficiaria o banco-apelado, porque o 
valor do bem não foi suficiente sequer para satisfazer o crédito tributário, tampouco pode 
prevalecer. Com efeito, todo o ato de execução encontra-se eivado de nulidade, de forma 
que a realização de um novo leilão poderá, eventualmente, resultar numa oferta pelo 
imóvel mais vantajosa para a Fazenda Nacional, possibilitando a entrega do possível 
resíduo ao credor hipotecário. 
Face  ao exposto, reportando-me, também, aos termos do aresto retrotranscrito, nego 
provimento às apelações e à remessa oficial, reconhecendo a nulidade do leilão do imóvel 
em questão, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.  
É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 125.799-PE 
Relator: O SR. JUIZ  NEREU SANTOS 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: LUIZ GONZAGA DA SILVA 
Advogados: DRS.  MARLENE PONTES E OUTROS (APTE.) E ALAÍDE A. BARBOSA E 
OUTRO (APDO.) 

EMENTA 
Previdenciário. Aposentadoria especial. Vinte e cinco anos. Atividade insalubre. Servente. 
Comprovação do direito através de documentos e depoimentos de testemunhas. 
Preliminar de nulidade da sentença. Manutenção da sentença.  
1. faz jus à aposentadoria especial o segurado que exerceu por mais de 25 (vinte e cinco) 
anos atividade em condições de insalubridade. Exegese do Decreto-lei nº 611, de 
21.07.92. 
2. apelação e remessa, tida como interposta, improvidas. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, negar 
provimento à apelação e à remessa, tida como interposta, 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,  17 de setembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ  NEREU SANTOS – Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS:  Luiz Gonzaga da Silva ajuizou ação ordinária contra 
o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, visando ao reconhecimento do seu direito à 
aposentadoria especial, por ter exercido durante vinte e cinco (25) anos atividade 
insalubre, nos termos do art. 62, do Decreto-lei nº 611. 
Na contestação, a autarquia previdenciária sustenta que o autor não permanecia nos 
lugares insalubres, mas exercendo atividades circulantes de um ambiente para outro. 
Doutra parte, aduz que indeferiu o pleito administrativo por estar adstrita ao princípio da 
legalidade. 
Foram colhidos o depoimento pessoal do autor e testemunhas por ele arroladas (fls. 
72/77). 
O MM. Juiz Federal Substituto da 5ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, Dr. José 
Manuel Zeferino Galvão de Melo, julgou procedente o pedido, para condenar o INSS a 
“implantar, em favor do autor, com data de início correspondente à do requerimento 
administrativo, a pensão especial perseguida nesta demanda, pagando-lhe os valores 
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atrasados devidamente corrigidos pelos índices oficiais, a contar de quando devidos, e 
acrescidos de juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação”. 
Condenou, ainda, o Instituto réu ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 
10% (dez por cento) sobre os valores atrasados. 
Inconformado, apela o INSS, argumentando, preliminarmente, que a sentença é ultra 
petita, além de invocar a prescrição, e, no mérito, renovar as razões da contestação. 
Com as contra-razões, vieram-me os autos conclusos por distribuição. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Examino a argüição de sentença extra ou 
ultra petita, suscitada pelo Instituto apelante. 
É que, segundo o INSS, o pedido inicial objetiva a aposentadoria especial do autor e a 
sentença concluiu pela implantação de pensão especial. 
Entendo que, em face dos fundamentos esposados no aresto, indiscutivelmente incorreu 
o MM. Magistrado em equívoco material. Na verdade, quando concluiu pela obrigação de 
pagar pensão, quis dizer aposentadoria. 
Não vislumbro, assim, julgamento extra ou ultra petita, mas caso de correção em face de 
erro material, que ora é feita. 
Rejeito a preliminar. 
No que tange à prescrição, observo que às fls. 15 dos autos consta decisão de recurso 
administrativo, proferida no ano de 1994, demonstrando que o prazo prescricional de 
cinco anos não foi alcançado. 
Afasto a prescrição. 
Passo ao exame do mérito, propriamente dito. 
Os fundamentos da sentença recorrida estão vasados nos seguintes termos: 
“Tenho como procedente a ação. 
Os documentos de fls. 11 e 12 já denotam, claramente, que o segurado trabalhava em 
condições de insalubridade e, como tal, percebia, inclusive, o correspondente adicional ao 
salário. 
Cuidou a prova testemunhal, igualmente, de evidenciar a atividade insalubre, sobretudo 
desenvolvida, quase diariamente, dentro das caldeiras e na base dos cozinhadores, 
exposto o trabalhador demandante, por isto mesmo, a intenso calor e densa poeira. 
Cumpre, pois, reconhecer e proclamar as condições de insalubridade no desempenho das 
atividades do autor durante a relação empregatícia noticiada às fls. 11, sendo irrelevante, 
ademais, tenha ele atuado como simples servente, porquanto é a natureza da atividade e 
as circunstâncias de exposição ao risco que marcam o caráter prejudicial à saúde, 
consoante assinalado. 
Aliás, o parágrafo único, letra a, ao art. 63 do Decreto 611/92, é expresso na referência ao 
servente, atuante em condições insalubres, como titular do direito que se confere ao 
profissional”. (Fls. 81/82). 
Com efeito, a sentença analisou bem a matéria sub judice. 
Penso que o deslinde da controvéria tem como  mira saber-se se para a materialização da 
aposentadoria especial há de ser levado em conta que o exercício da atividade insalubre 
seja constante ou possa ser descontinuado. 
O Decreto nº 611, de 21.07.92, que regulamentou a Lei nº 8.213/91, dispõe: 
“Artigo 62. A aposentadoria especial será devida ao segurado que tenha trabalhado 
durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme o caso, em atividade 
profissional sujeita a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física 
e tenha cumprido a carência exigida. 
Artigo 63. Considera-se tempo de serviço para os efeitos desta subseção: 
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I - os períodos correspondentes a trabalho permanente e habitualmente prestado em 
atividades sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade física; 
e 
II - os períodos em que o trabalhador integrante de categoria profissional que exerça 
atividade enquadrada no inciso I se licenciar do emprego ou atividade, para exercer 
cargos de administração ou representação sindical. 
Parágrafo único. Serão computados como tempo de serviço em condições especiais: 
a) os períodos em que o segurado exerceu as funções de servente, auxiliar ou ajudante 
de qualquer uma das atividades de que trata este artigo, desde que o trabalho nessas 
funções tenha sido realizado de modo habitual e permanente, nas mesmas condições e 
no mesmo ambiente em que o executa o profissional; 
b) os períodos de trabalho dessa natureza, prestados pelo menor de 18 (dezoito) anos de 
idade, desde que comprovada a sua efetiva realização; e 
qc) o tempo de trabalho exercido em qualquer outra atividade profissional, após a 
conversão prevista no artigo 64”. 
Para o deslinde da controvérsia, deve-se interpretar a assertiva “desde que o trabalho 
nessas funções tenha sido realizado de modo habitual e permanente”. 
Tenho para mim que o trabalho de modo habitual e permanente não quer dizer, 
necessariamente, de forma contínua. 
Na verdade, o autor demonstrou ter trabalhado habitualmente e de modo permanente nas 
funções que ensejaram o pagamento do adicional de insalubridade e, conseqüentemente, 
faz jus à aposentadoria especial, uma vez preenchidas as demais condições para 
obtenção desse benefício, isto é, desempenho em atividades sujeitas a condições 
especiais que prejudiquem a saúde e a integridade física 
Observa-se, como bem anotou a sentença, que o autor recebia adicional de 
insalubridade, fato incontroverso nos autos. 
A propósito, o Enunciado nº 47 do eg. TST, in verbis: 
“O trabalho executado, em caráter intermitente, em condições insalubres, não afasta, só 
por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional”. 
Ora, se o trabalho executado ainda que de modo não contínuo, ou seja, apresentando 
interrupções ou suspensões, não obstaculiza a percepção do adicional de insalubridade, é 
intuitivo que a muito menos há de se prejudicar, por este fator, a percepção de 
aposentadoria especial. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação e à remessa, tida como 
interposta. 
É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 129.351-AL  
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelantes: UNIÃO FEDERAL E FUNDACÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
Apelado: HÉLIO ALVES CARVALHO 
Advogados: DRS. RICARDO RAMOS COUTINHO E OUTROS (APTE.)    JOSÉ 
EVERALDO TITARA DE ARAÚJO E OUTROS (APDO.) 

EMENTA 
Civil e Processual Civil.  Legitimação passiva da União para causa em que se discute a 
posse de terras ditas indígenas.  Reintegração de posse concedida em função de prova 
robusta.  Apelação e remessa improvidas. 

ACÓRDÃO 
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Vistos, relatados e examinados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 
a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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, 25 de agosto de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Apelam a União Federal e a FUNAI ante 
sentença que acolheu em parte pedido de reintegração de  posse promovido por Hélio 
Alves Carvalho.  Alegam, em resumo, nulidade da não realização de perícia, ilegitimidade 
passiva da União Federal e, no mérito, a posse imemorial da área pelos indígenas. 
Sem contra-razões, vieram os autos. 
A Procuradoria Regional da República, em parecer da ilustre Dra. Eliane Recena, 
pronuncia-se pelo improvimento. 
É o relatório.  

VOTO 
A simples alegação de posse indígena imemorial da terra demonstra a legitimação da 
União Federal para a causa, nos termos do parágrafo único do art. 36 da Lei 6.001/73. 
A prova pericial não foi a requerida e não tinha relevância para o deslinde da causa, 
porquanto existe nos autos laudo fundiário da FUNAI que indica os limites da reserva 
indígena. 
Rejeito as preliminares. 
No mérito, adoto integralmente o parecer da douta Procuradora Regional Eliane Recena.  
O MM. Juiz Federal baseou-se na prova documental  e testemunhal da posse exercida  
pelo autor na área invadida por grupos indígenas. 
Nego provimento ao apelo e à remessa oficial. 
 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 129.391-CE 
Relator:        O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: CIPA – CIA. INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
Recorrente Ad.: CIPA – CIA. INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
Advogados: DRS. ERNANDES NEPOMUCENO DE OLIVEIRA E OUTROS (APDA.) 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide  a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, rejeitar as 
preliminares e, no mérito, por maioria, dar parcial provimento à apelação e à remessa, e negar 
provimento ao recurso adesivo, vencido o Juiz Ridalvo Costa quanto à compensação, 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, 27 de agosto de 1998. 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS:  CIPA – Cia. Industrial de Produtos Alimentícios ajuizou ação 
declaratória com efeito cominatório contra a União Federal, dizendo-se beneficiária do incentivo 
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fiscal denominado crédito-prêmio do IPI, de acordo com o Decreto-lei nº 491, de 05.03.69, visando 
à declaração de inexistência de relação jurídica que autorize a promovida a reduzir, suspender, 
modificar a qualquer título e, muito menos, decretar a extinção dos incentivos fiscais referidos, bem 
como o reconhecimento do direito da autora de receber, em dinheiro, os créditos reclamados, além 
de permitir a compensação com qualquer espécie de tributo. 
Fez a juntada de planilhas demonstrativas de créditos-prêmios de exportações (fls. 18/86). 
Contestação apresentada pela União Federal, em que se alega que a pretensão da autora em 
receber o crédito-prêmio IPI em dinheiro é destituída de qualquer fundamento, além de se insurgir 
contra a compensação com qualquer espécie de tributo. 
O MM. Juiz Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, Dr. Antonio Carlos de Martins Mello, 
julgou procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios 
fixados em 10% (dez por cento) do crédito a compensar. 
Sentença submetida ao duplo grau de jurisdição. 
A autora interpôs embargos de declaração, alegando que o decisum se apresentou omisso, por 
não reconhecer a restituição do crédito “em espécie”. 
Os embargos foram providos (fls. 50). 
Inconformada, apela a União Federal, alegando, em preliminar, a carência de ação por 
ilegitimidade ativa ad causam e falta de interesse processual. Argumentou a incidência da 
prescrição e, no mérito propriamente dito, defendeu que desde 30.06.83 já se encontrava extinto o 
benefício pleiteado pela autora, por força do Decreto-lei 1.658/79. Alfim, insurgiu-se contra a 
compensação, pela inexistência de créditos a serem compensados, além de não ser a mesma 
permitida com outros impostos que não os da mesma espécie. 
A autora interpôs recurso adesivo, objetivando a reforma da sentença na parte em que teria fixado 
o termo a quo dos juros a partir do trânsito em julgado da decisão, pois, ao sentir da recorrente, 
deveriam incidir desde a existência dos créditos. 
A autora apresentou contra-razões, aduzindo a intempestividade e improcedência das preliminares 
argüidas no apelo da União, além de defender a manutenção da sentença e juntar várias cópias 
relativas ao mandado de segurança que impetrou contra ato do Sr. Delegado da Receita Federal, 
em que, afora outros pedidos, pleiteou a restituição de créditos referentes ao crédito prêmio IPI, 
constando, inclusive, diversas guias de exportação (fls. 101/506). 
Contra-razões ao recurso adesivo apresentadas pela União Federal (fls. 510/512). 
Vindo-me os autos conclusos por distribuição, determinei a intimação da União Federal para se 
pronunciar sobre os documentos anexados pela autora, tendo o prazo decorrido in albis. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A União, como se verifica, suscitou preliminar de 
carência de ação, por ilegitimidade ativa ad causam e ausência de interesse processual. 
Na verdade, como asseverou a apelada, nas contra-razões, este assunto não foi abordado na 
contestação. 
Contudo, como se trata de matéria que pode ser conhecida de ofício, de acordo com o § 3º do art. 
267 do CPC, além de que entendo que no tocante às condições da ação inocorre preclusão, passo 
a analisar a preliminar. 
Enfatiza a União, ora apelante, que “não há como afirmar-se a legitimidade da autora perante a ré 
para postular o que quer que seja”. (Fls. 58). 
Apóia a sua tese em face de que a autora não juntou aos autos prova alguma de suas alegações, 
“limitando-se a juntar um simples demonstrativo por ela unilateralmente elaborado, onde relaciona 
os números de umas guias de exportação e valores aleatoriamente lançados, já que desamparado 
da suposta documentação que lhe serve de base”. (Fls. 58). 
Penso que a razão não está com a União Federal. 
Ora, na petição inicial a autora transcreveu o despacho de indeferimento do pleito na órbita 
administrativa, exarado no processo nº 10380.004699/93-31, além de noticiar que contra o 
indeferimento impetrou mandado de segurança distribuído no mesmo Juízo da presente ação, por 
dependência. 
Nada disso foi contrariado pela União Federal quando apresentou sua contestação. 
E mesmo que os demonstrativos juntados à petição inicial tenham sido elaborados unilateralmente 
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pela Cia. Industrial de Produtos A limentícios, ora apelada, não foram também impugnados a 
tempo e modo pela ora apelante. 
Não vislumbro a ilegitimação da autora apontada pela União. 
Aduz, ainda, a apelante a carência de ação, tendo em vista a falta de interesse processual da 
autora, porque “desde 30 de junho de 1983 encontra-se extinto o incentivo fiscal em questão, 
enquanto os créditos por ela reclamados datam do período de 1988 até 1991”. 
Como se vê, trata-se de questão que se confunde com o mérito do pedido, pois impõe para o seu 
deslindar investigar-se sobre a existência do benefício em causa. 
Rejeito a preliminar de carência de ação. 
 
DA PRESCRIÇÃO 
Examino a prescrição qüinqüenal, também invocada pela apelante, admitindo-a conhecer porque 
ainda em sede de instância ordinária. 
A ação foi proposta em 05.04.95 e, segundo a apelante, os pretensos créditos datam do período 
compreendido entre 29.04.88 e 25.01.91, pelo que praticamente todo o crédito estaria atingido pela 
prescrição. 
Tenho em mira o parágrafo único do art. 174 do CTN, in verbis: 
“A prescrição se interrompe: 
I - pela citação pessoal feita ao devedor; 
....................................................................................................................” 
Vejo que às fls. 453 consta a cientificação da Delegada da Receita Federal, em Fortaleza-CE, 
datada de 11 de novembro de 1993, no mandado de intimação para que a mesma, na condição de 
autoridade impetrada, prestasse informações relativas ao mandado de segurança promovido pela 
ora apelada, processo este já referido acima. 
Importa esclarecer que a União Federal, embora intimada, não se manifestou sobre tais 
documentos (fls. 515). 
Entendo que a intimação da autoridade no mandamus se equipara à citação pessoal do devedor, 
de que fala o parágrafo único do art. 174 do CTN. 
Em sendo assim, afasto a prescrição. 
 
MÉRITO 
Enfrento o mérito, propriamente dito, destacando que não há controvérsia sobre o benefício fiscal 
em si. 
O Decreto-lei nº 491, de 05 de março de 1969, instituiu estímulos fiscais à exportação de 
manufaturados, consoante dispõe: 
“Art. 1º. As empresas fabricantes e exportadoras de produtos manufaturados gozarão, a título de 
estímulo fiscal, créditos tributários sobre suas vendas para o exterior, como ressarcimento de 
tributos pagos internamente. 
§ 1º Os créditos tributários acima mencionados serão deduzidos do valor do Imposto sobre 
Produtos Industrializados incidente sobre as operações no mercado interno. 
§ 2º Feita a dedução, e havendo excedente de crédito, poderá o mesmo ser compensado no 
pagamento de outros impostos federais, ou aproveitado nas formas indicadas por regulamento”. 
Quando da contestação, a apelante se limitou a refutar o pagamento do crédito-prêmio IPI em 
dinheiro, bem como a sua compensação com qualquer tributo federal. 
Agora, em sede recursal, a União Federal renova a tese contrária à compensação, mas enfatiza, 
por outro lado, questão nova, isto é, a existência do Decreto-lei nº 1.658/79, que teria fixado o 
termo final do benefício para 30.06.83, extinguindo-o, e como o suposto crédito da apelada se 
encontra compreendido no período de 29.04.88 a 25.01.91, a mesma não faria jus ao incentivo 
fiscal. 
Entendo que a questão nova não pode ser objeto de discussão, uma vez que se encontra preclusa. 
De toda sorte, ainda que não houvesse a preclusão, o direito não assiste à apelante. 
Com efeito, o Decreto-lei nº 1.658, de 24.01.79, que trata da extinção gradual do estímulo fiscal 
(crédito prêmio IPI), instituído pelo Decreto-lei nº 491, de 05.03.69, foi inteiramente revogado pelo 
Decreto-lei nº 1.724, de 07.12.79, que, por sua vez, foi declarado inconstitucional. 
Dispõe o § 3º do art. 2º da Lei de Introdução ao Código Civil: 
“Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a 
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vigência.” 
Ora, a declaração de inconstitucionalidade do Decreto-lei superveniente não tem o condão de 
repristinar o diploma anterior. 
Nesse sentido, o julgamento proferido pelo eg. TRF da 1ª Região, conforme ementa a seguir 
transcrita: 
“O extinto Tribunal Federal de Recursos, ao examinar a argüição de inconstitucionalidade 
suscitada na AC nº 109.896-DF, declarou a inconstitucionalidade do art. 1º do Decreto-lei nº 
1.724/79, que autorizou o Ministro da Fazenda a aumentar, reduzir ou extinguir os estímulos fiscais 
instituídos nos arts. 1º e 5º do Decreto-lei nº 491, de 1969. 
...................................................................................................................... A declaração de 
inconstitucionalidade do DL 1.724/79 não restabelece a vigência do DL nº 1.658/79, sendo vedada 
a repristinação em nosso ordenamento jurídico (Lei de Introdução ao Código Civil, art. 2º,  § 3º)”. 
(AC 89.01.006790-DF, Rel. Juiz Vicente Leal). 
Demais disto, merece realce afirmar-se da existência do Decreto-lei nº 1.894, de 16.12.81, não 
mencionado pela União Federal, que, ao instituir incentivos fiscais para empresas exportadoras de 
produtos manufaturados, estabeleceu: 
“Art. 1º. Às empresas que exportarem, contra pagamento em moeda estrangeira conversível, 
produtos de fabricação nacional, adquiridos no mercado interno, fica assegurado: 
...................................................................................................................... 
II - o crédito de que trata o artigo 1º do Decreto-lei nº 491, de 5 de novembro de 1969”. 
Ora, se o Decreto mencionou a existência do crédito de que trata o art. 1º do Decreto-lei nº 491, há 
que se concluir que o mesmo não fora extinto. 
Impõe-se, por fim, esclarecer que o Decreto-lei nº 491, muito embora tenha sofrido algumas 
alterações, com revogações parciais e totais de artigos, não perdeu a sua vigência. 
 
DA COMPENSAÇÃO 
Analiso a parte referente à compensação, também objeto do apelo, bem como toda a sentença, 
sob o prisma da remessa ex officio. 
Dois são os argumentos da apelante no tocante à impossibilidade da compensação: um, por 
inexistirem créditos a serem compensados e, ainda que se admita a sua existência, os mesmos 
não são revestidos de certeza e liquidez; dois, os créditos em voga somente poderiam ser 
compensados com outros impostos e não com os débitos decorrentes da COFINS, do PIS e do 
FGTS. 
Refuto o primeiro argumento, porque já venho entendendo, de há muito, que é plenamente 
possível a compensação tributária, mormente em face da Lei nº 8.383/91. 
A propósito, a compensação do crédito prêmio IPI já havia sido assegurada pelo § 2º do art. 1º do 
Decreto-lei nº 491/69, ao dispor que “feita a dedução, e havendo excedente de crédito, poderá o 
mesmo ser compensado no pagamento de outros impostos federais, ou aproveitado nas formas 
indicadas por regulamento”. 
No tocante à compensação, asseverou a sentença nos seus fundamentos: 
“A compensação tem sido autorizada com a correção cambial da época da exportação” (TRF-1ª 
Região, 4ª T., Rel. Gomes da Silva, DOU 15.08.94, p. 43665, item 3º) (fls. 42). 
E, na parte dispositiva: 
“Julgo procedente a ação e declaro a existência da relação jurídica entre partes, nos termos da 
fundamentação, condenando a sucumbente nas custas e honorários que arbitro em 10% (dez por 
cento) do crédito a compensar, conforme liquidação que se fará (da verba sucumbencial) por 
artigos - CPC, art. 20, § 3º)”. (Fls. 42). 
Entendo que, em tese, há sinais de que os créditos, no caso, existem. E são aqueles a serem 
apurados em face da documentação existente nos autos. 
Contudo, discordo da compensação generalizada concedida pela sentença, uma vez que, como se 
verifica em face dos diplomas que regem a hipótese,  deve ser feita com tributos da mesma 
espécie, isto é, impostos federais. 
Nesse diapasão, as seguintes decisões: 
“Tributário - IPI - Crédito-prêmio - Ressarcimento - Correção monetária - Incidência - Termo inicial - 
Honorários advocatícios - Percentual - Revisão - Divergência jurisprudencial superada – DL 
491/1969, art. 1º, par. 2º - Decreto 64.833/1969, art. 3º - Sum. 46/TFR - Lei 6.899/1981 - Sum. 
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7/STJ - Precedentes. 
- Excedente do crédito-prêmio será pago em espécie, depois de compensado com os débitos do 
IPI e outros impostos federais. 
....................................................................................................................” 
(2ª Turma, REsp nº 0049081-94/DF, Rel. Min. Peçanha Martins, julg. 22.05.97, unân.). 
“IPI - Crédito-prêmio - Prescrição - Excedente - Direito ao recebimento - Conversão - Correção 
monetária - Juros de mora. 
I - Como a prescrição é qüinqüenal, regulada pelo Decreto nº 20.910/32, estão prescritas as 
parcelas anteriores a 09.02.82. 
II -   
III - A conversão da diferença do crédito-prêmio será efetuada no valor da moeda estrangeira ao 
câmbio do dia em que o crédito poderia ser contabilizado e, a partir daí, incidirá correção 
monetária. 
IV - Os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. 
V - Recurso parcialmente provido”. 
(1ª Turma, REsp nº 0049081-94/DF, Rel. Min. Garcia Vieira, julg. 07.02.94, unân.). 
(Grifos nossos). 
 
DO RECURSO ADESIVO 
A autora, por sua vez, interpõe recurso adesivo, onde pleiteia a reforma da sentença no tocante ao 
termo a quo dos juros, entendendo que o mesmo deve ser contado a partir da existência dos 
créditos e não do trânsito em julgado da sentença. 
A propósito, para dirimir a questão, trago à baila decisões do eg. STJ, in verbis: 
“Tributário - IPI - Crédito-prêmio - Ressarcimento - Prescrição - Juros de mora - Honorários 
advocatícios - Decreto nº 20.910/32, art. 1º - Decreto-lei nº 491/69, art. 2º - Súmula 46 - TFR - 
CTN, art. 165, parágrafo 1º - Súmula n. 07/STJ - Precedentes. 
- O prazo prescricional conta-se retroativamente a partir do ajuizamento da ação, abrangendo as 
parcelas anteriores ao qüinqüênio. 
- A ação de ressarcimento de créditos-prêmio relativos ao IPI obedece às disposições legais 
referentes à repetição do indébito tributário. 
- Os juros de mora são devidos à taxa de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença. 
- A fixação da verba de sucumbência está intimamente vinculada às circunstâncias de fato da 
causa, não ensejando recurso especial, a teor do verbete nº 07/STJ. 
- Recurso não conhecido”. (2ª Turma, REsp nº 0044727-94/DF, julg. 22.11.95, unân.).  
“IPI - Crédito-Prêmio - Prescrição - Correção monetária - Juros de mora - Honorários. 
I - Prescrição qüinqüenal regulada pelo Decreto n. 20.910/32. 
II - A correção cambial e a correção monetária não podem ser superpostas. 
III - Os juros de mora de 12% ao ano são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. 
IV - Inviável a pretendida elevação da verba honorária em sede de recurso especial (Súmula nº 7 
do STJ). 
V - Recurso improvido”. (1ª Turma, REsp nº 00009885-94/DF, julg. 23.05.94, unân.) (Grifos 
nossos). 
Partindo, assim, do pressuposto de que a ação de ressarcimento de créditos-prêmio IPI obedece 
às disposições legais referentes à repetição do indébito tributário, impõe-se a aplicação da Súmula 
nº 188 do eg. STJ, vazada nos seguintes termos: 
“Os juros moratórios, na repetição de indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado 
da sentença”. 
Destarte, sem razão a recorrente adesiva. 
Com essas considerações, rejeito as preliminares e dou parcial provimento à apelação e  à 
remessa, apenas para  declarar que a compensação deve ser feita com tributos da mesma 
espécie, isto é, impostos federais, e nego provimento ao recurso adesivo. 
É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 130.225-AL  
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARAES 
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Apelantes: FRANCISCA LÚCIA DE MENESES FREIRE E OUTROS 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRÁRIA - 
INCRA 
Advogados: DRS. ADRIANA DE MENDONÇA COSTA E OUTROS  (APTES.) E 
SANDRA CARVALHO VANDERLEY E OUTROS (APDO.) 

EMENTA 
Administrativo. Servidor público. Gratificação pelo desempenho de Atividade de Apoio. 
Decreto-lei nº 2.211/84. Redução salarial. Lesão aos princípios constitucionais do direito 
adquirido e da irredutibilidade de vencimentos. Apelação 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 
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, 13 de outubro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurgem-se os apelantes contra sentença que 
julgou improcedente o pedido, não reconhecendo o direito à Gratificação pelo 
Desempenho de Atividade de Apoio, instituída pelo Decreto-lei nº 2.211/84. 
Alegam, em resumo, o direito adquirido, com fundamento nos Decretos-leis nºs 2.211/84 e 
2.365/87, bem como no inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal. 
É o relatório.  
Peço dia para julgamento. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A gratificação pelo desempenho foi 
instituída pelo Decreto-lei nº 2.211/84, com base em 20% sobre o vencimento percebido 
em razão do cargo ou emprego, tendo sido mais tarde majorada em 55%, nos termos do 
Decreto-lei nº 2.365/87. Convertida em vantagem pessoal pelo Decreto nº 90.698/84, foi 
paga até o início de 1997, tendo sido implantada em valor fixo, que foi sendo extirpado 
pela inflação e pelos planos econômicos, não restando demonstrado qual o texto legal 
que determinou a extinção de tal vantagem. 
Essa diferença não foi dada como um favor administrativo ou uma parcela provisória. O 
período de percepção demonstra o caráter de habitualidade, não se podendo caracterizar 
tal verba como  transitória, pois o seu valor se incorporou aos vencimentos dos 
servidores, que contaram com ele durante muito tempo, adquirindo notório caráter 
alimentar.  
A sua extinção ocorreu já na vigência da atual Constituição Federal, que consagra o 
princípio da irredutibilidade de vencimentos e o respeito ao direito adquirido, ao ato 
jurídico perfeito e à coisa julgada.  
Na verdade, a Gratificação pelo Desempenho de Atividade de Apoio não pode ser 
reduzida nem suprimida, sob pena de infringência aos princípios constitucionais do direito 
adquirido e da irredutibilidade de vencimentos.  
Por essas razões, dou provimento à apelação, para julgar procedente a demanda, com 
inversão do ônus de sucumbência. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 133.372-PB 
Relator:       O SR.  JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante:     PAULO SÉRGIO NAVARRO DE SOUZA 
Apelada:      CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Advogados: DRS. MARIA HELENA MAIA LINS COUTINHO E OUTROS (APTE.) 

EMENTA 
Processual Civil. Embargos à execução. Petição inicial desacompanhada dos documentos 
indispensáveis. Indeferimento. 
Impossibilidade de apreciação dos requisitos específicos de admissibilidade dos 
embargos do devedor, a saber: segurança do juízo, tempestividade e existência do título 
executivo impugnado, em face da deficiência de instrução da inicial. 
Não sendo emendada ou complementada a inicial, no prazo estipulado pelo Juiz, cabível 
o indeferimento. 

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, 6 de outubro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Paulo Sérgio Navarro de Souza opôs embargos à 
execução movida pela Caixa Econômica Federal, visando à desconstituição de título 
executivo extrajudicial que alega não ser líquido, certo e nem exigível. 
O MM. Juiz Federal da 1ª Vara-PB determinou que o embargante suprisse a deficiência 
de instrução da inicial, juntando aos autos as peças indispensáveis à propositura da ação 
e atribuindo valor à causa, sob pena de indeferimento da inicial. 
Decorrido o prazo assinalado de 10 (dez) dias, sem qualquer manifestação, o douto 
Magistrado decretou a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 
267, I, 283 e 284 do CPC. 
Irresignado, o embargante apelou, requerendo, em preliminar, a nulidade da sentença e, 
no mérito, sustentando a fragilidade do título executivo. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Trata-se de apelação de sentença que 
extinguiu embargos à execução, sem julgamento   de   mérito, por deficiência de instrução 
da petição inicial. 
O apelante argüiu, em preliminar, a nulidade da sentença, ante a ausência de seus 
requisitos específicos, previstos nos arts. 458 e 459 do CPC. 
No entanto, prevê o estatuto processual civil que, nos casos de extinção do processo sem 
julgamento de mérito, o juiz decidirá de forma concisa (art. 459, in fíne). 
A r. sentença terminativa foi prolatada de forma sucinta, porém suficientemente 
fundamentada para se entender o motivo da extinção do processo, razão pela qual rejeito 
a preliminar. 
A inicial da ação incidental de embargos se fez acompanhar apenas do instrumento 
procuratório e cópia de uma sentença - fls. 7/11.  
Instado a emendá-la ou complementá-la, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 
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284 do CPC, o embargante não se manifestou. 
Impossível, assim, a apreciação dos requisitos específicos de admissibílidade dos 
embargos do devedor, a saber, segurança do juízo e tempestividade, bem como a própria 
existência do título executivo impugnado, em face da deficiência de instrução da inicial. 
A ação incidental de embargos do devedor, ainda que autuada em apenso, deve ser 
regularmente instruída, para, na hipótese de vir a ser desapensada (consoante previsto 
no art. 520, V, do CPC), conservar a demonstração dos fatos alegados na inicial. 
Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do qual fui Relator: 
“EMENTA: Processual Civil.  Embargos à execução.  Instrução da petição inicial.  
Deficiência.  Extinção sem julgamento do mérito. 
Apelação contra sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, uma vez que o 
embargante não instruiu a inicial. 
A ação incidental de embargos do devedor, ainda que autuada em apenso, deve ser 
regularmente instruída, para, na hipótese de vir a ser desapensada, conservar a 
demonstração dos fatos”. (3ª Turma, AC 102224 - PB, julg. em 17.10.96). 
O mérito não poderá ser examinado, por não haver sido objeto da sentença; haveria 
supressão de instância, caso o Juízo da apelação pretendesse fazê-lo. 
Em face do exposto, nego provimento  à apelação . 
É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 133.532-PB 
Relator O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: SASSE – CIA. NACIONAL DE SEGUROS GERAIS 
Apelados: GENIVAL FERNANDES DIONÍSIO E CÔNJUGE 
Advogados: DRS. EDILSON CARLOS DE AZEVEDO GONDIM E OUTRO (APTE.) E 
JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTRO (APDOS.) 

EMENTA 
Civil. Seguro habitacional.   
I - Cobertura da ameaça de desmoronamento de casa adquirida pelo Sistema Financeiro 
da Habitação.  Risco devido a fatores internos e externos à construção, ignorados pelo 
segurado quando da contratação.  Hipótese, inclusive, em celebração do contrato 
mediante atuação do agente financeiro como procurador.  Ligação entre o agente 
financeiro e a seguradora.   
II - Indenização dos aluguéis no período de reconstrução previsto na sentença.  Previsão 
em cláusula contratual.  Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 
a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 8 de setembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: A apelante impugna sentença que a condenou, 
solidariamente ao construtor, a reconstruir imóvel objeto de seguro habitacional, 
financiado pela Caixa Econômica Federal, sob a fiscalização de engenheiros desta última, 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

e a indenizar os aluguéis despendidos pelos autores durante o período da obra,  fixando 
multa de  R$ 500,00 por dia de atraso, a contar do prazo de seis meses para conclusão 
da obrigação de fazer. 
Alega, em resumo, que a sentença inobservou o disposto nos arts. 1.432, 1.459 e 1.460 
do Código Civil Brasileiro, porque ficou constatado, após aviso de sinistro, que o evento 
decorrera de vício de construção, excluído de cobertura por força dos itens 3.1 e 3.2 da 
Apólice de Seguro Habitacional. 
Acrescenta que não há qualquer embasamento legal ou contratual para responder pelo 
pagamento dos aluguéis dos mutuários durante o período de reconstrução. 
Contra-razões pelo improvimento.  Dispensei revisão por se tratar de matéria 
predominantemente de direito. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A apelante passou a integrar a lide, 
como Iitisconsorte passiva necessária, após a entrega do laudo pericial, mas nada 
impugnou neste, nem aponta no mesmo qualquer defeito, formal ou de conteúdo.  Dois 
são os argumentos básicos do recurso: 1 - a seguradora não responde por vício de 
construção, que seria intrínseco à coisa segurada (art. 1.459, Código  Civil), e 2 - a 
cobertura relativa aos aluguéis do período de reconstrução não está prevista na apólice 
de seguro. 
O perito conclui, quanto à existência de vícios de construção: 
" ... ocorreram algumas falhas, bem como não foram respeitadas algumas normas na 
construção do imóvel, mas, em respeito à questão principal das causas das fissuras, 
estas são em virtude de problemas externos, como relataremos na conclusão abaixo". 
E, nas conclusões finais, afirma: 
"... pudemos verificar que o recalque no piso do referido imóvel, que aparentemente teria 
ocorrido em razão de um aterro mal feito, na realidade tem origem em outros agentes ... 
constatamos que o aterro do quarto do casal, apesar de ter sido refeito pelo engenheiro 
responsável pela construção, o seu piso voltou a recalcar, portanto não ser originário de 
vício anterior.  Investigamos junto à vizinhança e observamos que outras casas estão com 
problemas semelhantes.  Na realidade, o prédio, pela sua localização, está sujeito às 
íntempéries do tempo e da região, visto ter sido edificado em terreno próximo a alagados, 
mangue, e distar  cerca de 30 metros de um córrego perene e a aproximadamente 70 
metros da linha férrea, onde há um tráfego regular e diário de trens que, sem sombra de 
dúvida, concorre para o adensamento do solo e como conseqüência causa as trincas e 
fissuras nas paredes do imóvel... No tocante aos revestimentos de parede e teto, 
observamos que os descolamentos ocorrem em virtude da acomodação do solo, 
agravado pelo fato de terem sido realizados em chapisco adequado, resultando em 
diminuição de aderência entre a argamassa e a alvenaria, no caso das paredes, e a laje 
no caso do teto... Finalmente, é imperioso acrescer que com o passar do tempo e o 
agravamento da situação, poderá, em determinados cômodos, o reboco do teto vir a 
desmoronar, comprometendo a segurança dos habitantes do imóvel". 
Como se vê, não decorre a ameaça de desmoronamento - evento coberto na apólice, 
cláusula 3ª, letra e - de "vício intrínseco à coisa segura” - porque tal definição legal não 
elide a responsabilidade do segurador por danos decorrentes de fatos externos, tais como 
os efeitos da passagem freqüente de trens de carga nas proximidades, nem mesmo da 
deterioração da construção em função do desgaste do material empregado e de falhas do 
projeto. A propósito, valiosa a lição de Clóvis Bevilacqua: 
“O fim do seguro, como disse a Comissão senatorial belga ‘é garantir o segurado contra o 
risco eventual proveniente de uma causa externa, ou, pelo menos, extranha ao objecto 
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seguro, e não permitir ao segurado reparar, por meio da indemnização do seguro, os 
defeitos da sua propriedade’. O vício intrínseco, além de estar na coisa, de não provir de 
uma causa externa, é, de ordinário, conhecido do proprietário, e este, por meio de 
providências communs aconselhadas pelo proprio interesse, póde evitar que produza 
prejuízos. 
Todavia, se o contracto se refere, especialmente, ao risco de vicio intrinseco; se este não 
é causa unica determinante do damno, mas concausa, manifestando-se 
concomitantemente com a causa externa; se o segurado o ignorava; cessa a presumpção 
da lei, e responde o segurador pelos prejuízos provenientes dessa causa, como se os 
determinasse um accidente”. 
(In Código Civil dos E.U.B., II vol., edição histórica, Editora Rio, pp. 587, 588). 
O segurado não poderia saber do risco de desmoronamento quando da contratação do 
seguro. Primeiro, porque tal contrato foi celebrado, mediante procuração outorgada no 
próprio contrato de financiamento, pelo agente financeiro, a Caixa Econômica Federal, 
entidade à qual está vinculada a seguradora, e que jamais iria agir de má-fé em relação à 
sua subsidiária, ou coligada; segundo, porque não é crível que alguém vá residir 
propositadamente em habitação insegura, arriscando a vida, para obter mais tarde a 
reconstrução do imóvel, com todos os transtornos inerentes à desocupação da residência. 
Não há falar, também, na incidência da excludente prevista no art. 1.460 do Código Civil, 
porque a ameaça de desmoronamento está prevista na apólice de seguro como geradora 
da responsabilidade do segurador. 
É eficaz, portanto, a cláusula de cobertura da ameaça de desmoronamento, no caso, 
dada a constatação técnica do evento e nos precisos termos do contrato e do disposto 
nos arts. 1.432 e seguintes do Código Civil. 
Quanto à indenização dos aluguéis do período de reconstrução, trata-se de parcela 
razoável da condenação e encontra previsão na cláusula 5ª, C, das Condições 
Particulares para os Riscos de Danos Físicos, documento que integra a apólice (fls. 
198/203). 
Por essas razões, nego provimento à apelação. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 134.835-PB 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelados: SEVERINO DOS RAMOS ALVES DE AZEVEDO E OUTRO 
Advogados: DRS. JOSÉ WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO E OUTROS (APTE.) E 
MARIA DO SOCORRO DE AZEVEDO CAVALCANTE (APDOS.) 

EMENTA 
Previdenciário. Tempo de serviço urbano. Pedido de reconhecimento para fins 
previdenciários. Prova testemunhal duvidosa. Ausência de início de prova material.  
1. Ação declaratória com o fito de ver reconhecido tempo de serviço urbano. 
2. Diferença existente entre o depoimento de uma das testemunhas e o afirmado pelo 
autor, em relação ao período da atividade laboral. 
3. Depoimento testemunhal antecipado, apresentado como início de prova material, que 
se rejeita. 
4. Aplicação analógica da Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça: “A prova 
exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito 
da obtenção de benefício previdenciário”.   
5. Apelação e remessa oficial providas. 

ACÓRDÃO 
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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 
unanimidade, dar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório, voto 
do Juiz Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o 
presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 6 de agosto de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Apelação desafiada pelo INSS – Instituto 
Nacional do Seguro Social, em relação à sentença que julgou procedente ação 
declaratória que objetiva ver reconhecido o tempo de serviço prestado pelos autores à  
Agência Queiroz de Despachos, que posteriormente veio a se chamar de Comissária 
Queiroz Ltda., no período de setembro/63 a setembro/67 (autor Severino dos Ramos 
Alves de Azevedo) e setembro/63 a novembro/67 (autor José do Carmo Alves de 
Azevedo), para fins de aposentadoria. Peça pórtico de fls. 02 a 04. 
Ressaltou o perilustre Magistrado em seu decisum que as declarações acostadas aos 
autos às fls. 06 e 07 seriam bastantes para a comprovação da atividade laboral exercida 
pelos autores, uma vez que seria materialmente impossível exigir outras provas, dadas as 
condições de tempo e lugar em que prestaram serviço os autores. 
Na Apelação (fls. 43/45), o INSS pugna pela reforma da r. sentença, sob o fundamento de 
que é inadmissível, segundo a clara dicção do § 3º do artigo 55 da Lei nº 8.213, de 1991, 
a prova exclusivamente testemunhal, posto que as declarações de fls. 06 e 07 não têm 
força de  prova documental, não passando de depoimento testemunhal produzido 
antecipadamente. 
Apresentadas contra-razões às fls. 48. 
Sentença sujeita ao reexame necessário. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Ao meu sentir, rogando vênia às 
posições em contrário sentido, parece merecedora de reforma a r. decisão proferida no 
Juízo planicial.  
Não desconheço o entendimento pretoriano consubstanciado no fato de que a prova 
testemunhal, sendo hábil e idônea, não pode ser afastada. O seu valor probante é o 
mesmo conferido aos outros meios de prova. Por outras palavras, a prova testemunhal 
produzida com todas as cautelas legais tem a mesma eficácia das demais provas. 
Ocorre, entretanto, que tais provas têm de ser produzidas sem qualquer contradita; ou 
seja, sem que se ponha em xeque o fato testemunhado. 
Sucede, todavia, que isto não ocorreu nos presentes autos, ao menos com relação a um 
dos autores. A prova testemunhal assentada às fls. 32  não comprova, inequivocamente, 
os fatos alegados na inicial, com relação ao tempo trabalhado pelo  autor José do Carmo 
Alves de Azevedo.  
O autor José do Carmo Alves de Azevedo, na exordial, clama por que seja reconhecido o 
período que exerceu atividade remunerada, de setembro de 1963 a novembro de 1967. 
Colhe-se dos depoimentos das testemunhas arroladas no processo o seguinte: 
- 1ª testemunha, Srª. Maria José de Almeida, às fls. 32: 
"(...) que o autor José do Carmo Alves de Azevedo também trabalhou para a mesma 
empresa  entre novembro/63 e 30/novembro/67;(...)” (Grifos nossos). 
Enquanto o autor José do Carmo Alves de Azevedo afirma na exordial que trabalhou na 
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firma Agência Queiroz de Despachos no período de setembro/63 a novembro/67, uma 
das testemunhas afiança que o apelado teria trabalhado durante o período de 
novembro/63 a novembro/67. 
Evidente se me afigura dos excertos adrede reproduzidos que a prova testemunhal 
através da qual se pretende ver reconhecido o tempo de serviço prestado à empresa não 
é de todo igual às declarações subscritas pelo autor em todo o curso do processo. 
A prova testemunhal, conforme já salientado, deve ser completamente convincente em 
suas minudências, de modo a não criar qualquer incerteza no espírito do julgador, o que 
não ocorreu na espécie. 
Força é reconhecer, portanto, a existência de oposição entre o depoimento da 
testemunha arrolada e o afirmado pelo autor. 
Faço destacar, a propósito, julgado recente deste Sodalício o qual corrobora, com 
proficiência, o entendimento que aqui restou defendido, in verbis: 
"Previdenciário. Tempo de serviço urbano. Prova Testemunhal. Contradição. 
-Tempo de serviço urbano. Contradição entre a prova testemunhal e os fatos  narrados 
pelo autor. Ausência de comprovação de trabalho não eventual e subordinado”. (TRF, 5ª 
Região, AC nº 101711/CE, 3ª Turma, julg. em 26.06.97, DJ 1º.08.97, Relator Juiz Ridalvo 
Costa). 
Entendo, portanto, que parte das provas testemunhais trazidas à colação, relativamente 
ao autor José do Carmo Alves de Azevedo, não preenche os requisitos mínimos exigidos, 
quais sejam, a necessidade de robustez e precisão da prova testemunhal. 
Assiste, ainda, razão ao apelante, quando afirma serem as declarações acostadas às fls. 
06 e 07 mera antecipação de depoimento, e não início de prova material como desejam 
os apelados. 
Além das razões expendidas, relativamente ao autor José do Carmo Alves, trago à baila 
argumento outro, a inviabilizar a pretensão de ambos os apelados. Refiro-me ao teor da 
Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça, a qual, embora editada com referência à 
prova da atividade rurícola, é aplicável analogicamente à espécie. Confira-se: 
“A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, 
para efeito da obtenção de benefício previdenciário”.   
Forte nessas razões, dou provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 134.875-RN 
Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: PEDRO DAMASCENA DA SILVA 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. JOSÉ ROSSITER ARAÚJO BRAULINO (APTE.) E  SÉRGIO 
HENRIQUE DIAS GARCIA  E OUTROS (APDO.) 

EMENTA 
Previdenciário. Renda mensal vitalícia. Maior de 70 anos. Modificação da causa petendi. 
Inexistência. 
1. Em matéria previdenciária, inobstante fundado o pedido de um benefício em uma 
determinada causa autorizadora, que, no entanto, tenha se apresentado ineficaz ao juízo, 
e encontrando-se presente nos autos outra circunstância autorizadora à concessão do 
benefício pretendido, não pode encontrar-se o Judiciário inibido a concluir pela 
procedência do pedido, à vista desta outra fundamentação. 
2. In casu, à época da impetração da demanda já se encontrava perfeito o requisito 
necessário à concessão do benefício da renda mensal vitalícia, que vem a ser, 
exatamente, a idade de 70 anos, não havendo, pois, falar-se em modificação da causa 
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petendi, mas, tão-somente, em uma “chamada de atenção” ao Juízo de que, a somar-se à 
alegada incapacidade de que cuida a inicial,  também se faz presente nestes autos a 
maioridade de 70 anos por parte do autor. 
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, 30 de junho de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Pedro Damascena da Silva apela da decisão 
singular, da lavra do MM. Juiz Walter Nunes da Silva Júnior, da 2ª Vara/RN, que julgou 
improcedente o pedido de concessão do benefício de renda mensal vitalícia, por entender 
o douto Julgador que o autor não preencheu todos os requisitos necessários à concessão 
do referido beneficio. Pugna o particular, em suas razões de apelo, pela reforma da 
decisão, sob o fundamento de que a renda mensal vitalícia e a aposentadoria compulsória 
baseiam-se no mesmo princípio da solidariedade social, através do qual a maioria 
contribui em benefício da minoria.  
Contra-razões.  
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Pedro Damascena da Silva apela da 
decisão singular, da lavra do MM. Juiz Walter Nunes da Silva Júnior, da 2ª Vara/RN, que 
julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de renda mensal vitalícia, por 
entender o douto Julgador que o autor não preencheu todos os requisitos necessários à 
concessão do referido beneficio. 
A renda mensal vitalícia era o nome dado ao benefício assistenciário integrante do 
sistema da Previdência Social, instituída pela Lei 6.179/74 e mantida pelo art. 139 da Lei 
8.213/91. 
O art. 139 da Lei 8.213/91 estabelece: 
“Art. 139 – A Renda Mensal Vitalícia continuará integrando o elenco de benefícios da 
Previdência Social, até que seja regulamentado o inciso V do art. 203 da Constituição 
federal”. 
O § 1º e incisos do referido art. 139, por sua vez, estabelecem os requisitos necessários à 
concessão do referido benefício, nos seguintes termos: 
“§ 1º A Renda Mensal Vitalícia será devida ao maior de 70 (setenta) anos de idade ou 
inválido que não exercer atividade remunerada, não auferir qualquer rendimento superior 
ao valor da sua renda mensal, não for mantido por pessoa de quem depende 
obrigatoriamente e não tiver outro meio de prover o próprio sustento, desde que: 
I – tenha sido filiado à Previdência Social, em qualquer época, no mínimo por 12 (doze) 
meses, consecutivos ou não; 
II – tenha exercido atividade remunerada atualmente abrangida pelo Regime Geral de 
Previdência Social, embora sem filiação a este ou à antiga Previdência Social Urbana ou 
Rural, no mínimo por 5 (cinco) anos, consecutivos ou não; ou 
III – se tenha filiado à antiga Previdência Social Urbana após completar 60 (sessenta) 
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anos de idade, sem direito aos benefícios regulamentares”. 
No caso presente, o autor, ora apelante, sustenta, na exordial, “ser pessoa inválida, sem 
condições de trabalhar para manter a sua subsistência”, acrescentando que “no período 
de 25.11.67 a 30.12.72, o suplicante trabalhou na função de encanador, conforme 
comprova com a Declaração de Atividade anexa”, argumentando, ainda, que lhe fora 
negado pelo INSS benefício pretendido, sob o fundamento de que o autor tem idade 
inferior ao limite legal e não é inválido. 
Realizada perícia cujo laudo encontra-se às fls. 47/48, o perito do Juízo concluiu que o 
autor não apresenta nenhuma moléstia, acrescentando, entretanto, que, em razão da 
idade, sua capacidade laborativa já denota limitações visíveis. 
Importa observar, por oportuno, que o autor, alegando, em petição constante às fls. 54, já 
ter 70 anos de idade, defende a concessão do benefício de renda mensal vitalícia, em 
razão da senectude.  
O MM. Juiz, em sua decisão, sob a alegação de que o réu não houvera noticiado na inicial 
a sua condição de maior de 70 anos, e sim em petição trazida aos autos no curso do 
processo, entendeu ter o autor procedido a uma indevida modificação da causa petendi, 
e, ao final, concluiu por indeferir o pedido, à inexistência de qualquer “moléstia que 
tornasse o autor incapaz definitivamente para exercer sua profissão”. 
Não há como ignorar ser regra processual que, integrando essencialmente a inicial o 
pedido e sua razão de pedir, no curso da lide, inadmite-se tanto a modificação de um 
como da outra. 
Ocorre que, em matéria previdenciária, tem esta Corte, através de vários precedentes, 
admitido que, inobstante fundado o pedido de um benefício em uma determinada causa 
autorizadora a tal, que, no entanto, tenha se apresentado ineficaz ao Juízo, presente nos 
autos outra circunstância autorizadora à concessão de tal benefício, dada a existência de 
tais elementos nos autos, não tem se encontrado o Judiciário inibido a concluir pela 
procedência do pedido, à vista desta outra fundamentação. 
Assim é que em determinadas ações previdenciárias, onde a causa petendi se fundava 
em alegada incapacidade, que ao final não restou provada, esta Corte não se encontrou 
inibida em dar provimento à apelação para, modificando a sentença, concluir pela 
procedência do pedido, em razão de se encontrar nos autos elementos que autorizem a 
concessão daquele benefício sob outro fundamento, a exemplo, maioridade de 70 anos.  
Não há esquecer-se que o direito perquirido é de natureza previdenciária e, em cuidando 
de tal direito, seria de lamentar-se que a tal elasticidade processual se sentisse inibido a 
chegar o Juiz, o que levaria a verdadeira situações de absurdo, como, só para ilustrar, 
negar-se a alguém que pleiteasse uma aposentadoria por idade quando já presente nos 
autos notícia de que a mesma padecia de doença grave, irrecuperável. Dar-se por 
contente o Judiciário atendendo a um limite de ordem processual de negar o pedido em 
face do implemento da idade e quedar-se na espera de que a autora volte posteriormente 
a ajuizar uma ação indenizatória em razão de uma doença grave, irrecuperável, só teria 
algum efeito em termos de eficácia da própria operação da Justiça se ao Judiciário fosse 
dado o poder de suspender o curso daquela doença, de modo a evitar que a referida ação 
de pedido de aposentação não findasse por ser substituída por ação de pedido de 
pensão. 
No caso presente, verifica-se, de documento que instrui a inicial, a cópia da carteira de 
identidade do autor, presente às fls. 16v., que o mesmo, quando do ingresso da presente 
ação - 22.08.96 -,  já era maior de 70 anos, que ele completara, exatamente, aos 22 de 
março do mesmo ano de 1996. Tal observação se reveste de importância ao verificar-se 
que, na verdade, mais do que uma alteração de causa petendi, o que se identifica na 
petição de fls. 54/56, é, na verdade, uma “chamada de atenção” ao Juízo de que, a 
somar-se à alegada incapacidade de que fala a inicial, como causa autorizadora à 
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concessão de benefício da renda mensal vitalícia a favor do autor, também se faz 
presente nestes autos a sua maioridade de 70 anos, nos precisos termos da Lei 6.179/74, 
e mantida pelo art. 139 da Lei 8.213/91. 
Por tais razões, dou provimento à apelação do particular. 
É o meu voto. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 137.742-PB 
Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelada: ANÍZIA DE ARAÚJO FERREIRA 
Advogados: DRS. JOÃO FELICIANO PESSOA E OUTROS (APTE.) E GIOVANNE 
ARRUDA GONÇALVES E OUTRO (APDA.) 

EMENTA 
Constitucional e Previdenciário. Beneficiária de renda mensal vitalícia. Art. 7°, parágrafo 
2°, da Lei n° 6.179/74. Abono anual.  
1. O abono anual é devido aos segurados e aos dependentes que recebem, durante o 
ano, auxílio-doença, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão, conforme 
dicção do art. 124 do Decreto n° 611/92.  
2. Aos beneficiários que fazem jus à renda mensal vitalícia não é devido o abono 
pecuniário, nos moldes do art. 7°, § 2°, da Lei 6.179/74. 
3. Apelação provida, no sentido de que seja excluído da condenação o abono anual. 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento à 
apelação, na forma do relatório, voto e das notas taquigráficas constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 3 de setembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: O Juiz Federal julgou procedente o 
pedido de revisão dos proventos da parte autora, com base nos parágrafos 5° e 6° do 
artigo 201 da Carta Magna, com a conseqüente concessão do abono anual. 
O INSS sustenta, em suas razões, não caber, no caso, o pagamento do abono anual, 
visto que os beneficiários de renda mensal vitalícia não fazem jus a tal direito, sendo este 
devido somente aos aposentados e pensionistas, nos moldes do § 6º do art. 201 da 
CF/88. 
Regularmente processado o recurso, subiram os autos a este Tribunal. 
Dispensada a revisão (art. 30, IX, do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região). 
É o relatório.   

VOTO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): Insurge-se o Instituto 
apelante contra sentença que julgou procedente revisão de benefício previdenciário, com 
a conseqüente concessão do abono anual. 
Alega o INSS que o § 6º do art. 201 da CF/88 não se aplica ao benefício denominado 
renda mensal vitalícia, o qual foi concedido nos moldes da Lei nº 6.179/74. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Com razão o Instituto apelante. 
A renda mensal vitalícia foi instituída pela lei n° 6.179/74, cujo artigo 7°, parágrafo 2°, tem 
a seguinte redação: 
“Art. 7° - O pagamento da renda mensal obedecerá às mesmas normas e condições 
vigentes no INPS e no FUNRURAL. 
§  1° - omissis. 
§ 2°- A renda mensal não estará sujeita ao desconto de qualquer contribuição, nem 
gerará direito ao abono anual ou a qualquer outra prestação assegurada pela Previdência 
Social urbana ou rural”. 
É relevante acrescentar o que dispõe o Decreto n° 611/92, em seu artigo 124: 
“Art. 124 – Será devido o abono anual ao assegurado e ao dependente que, durante o 
ano, recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou 
auxílio-reclusão”. 
Portanto, a norma é bastante clara no sentido de indicar quais os beneficiários que fazem 
jus ao abono anual, ficando de fora aqueles que percebem a renda mensal vitalícia. 
Esta matéria, inclusive, já foi decidida por esta egrégia Corte, conforme demonstra a 
ementa a seguir reproduzida: 
“Constitucional e Previdenciário. Revisão de benefício. CF/88, art. 201, parágrafos 5° e 6°. 

Auto-aplicabilidade. Súmula n° 8 – TRF 5a Região. Beneficiário de renda mensal vitalícia. 
Ausência de direito ao abono natalino. 
1. O pagamento administrativo determinado pela Portaria Ministerial 714, de 09.12.93, 
não configura fato novo superveniente que leve à extinção ou suspensão do feito, face à 
exclusão, em seu art. 40, dos segurados que litigam na justiça as respectivas diferenças. 
2. São auto-aplicáveis as regras dos parag. 5° e 6° do art. 201 da Constituição Federal, ao 
estabelecerem o salário mínimo e a gratificação natalina para o benefício previdenciário 
(Súmula n° 08 do TRF da 5° Região). 
3. Inaplicável aos beneficiários da renda mensal vitalícia o abono natalino, disposto no 
parag. 6° do art. 201 da Constituição Federal de 1988 (Lei 6.179/74, art. 70, parag. 20; 
Decreto 89.312/84, art. 69, parag. 20; Lei 8.213/91, art. 40). 
4. Apelação parcialmente provida”. (AC 85565-PB, Rel. Juiz Napoleão Maia Filho, DJ 
11/04/97, p. 22972). 
Por todo o exposto, dou provimento à apelação, no sentido de que seja excluído da 
condenação o abono anual. 
É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 141.385-RN 
Relator:  O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 
Apelado: JOSÉ BATISTA RANGEL 
Advogados: DRS. VANESSA MIRNA B. GUEDES TAVA E OUTROS (APTE.) E JOSIAS 
MIGUEL FILHO E OUTROS (APDO.) 

EMENTA 
Previdenciário. Ação ordinária. Reconhecimento de tempo de serviço urbano. Prova 
testemunhal. Início de prova material. Anotações na Carteira de Trabalho e Previdência 
Social. Determinação da Justiça Laboral. Possibilidade. 
1. As anotações em Carteira de Trabalho, não elididas por prova em contrário e 
decorrentes de decisão judicial, não podem ser recusadas pela Autarquia Previdenciária 
por gozarem de presunção relativa, devendo ser consideradas verdadeiras e computadas 
para efeito de tempo de serviço. 
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2. Reconhece-se o tempo de serviço prestado para fins previdenciários, quando 
comprovado, através de depoimentos testemunhais idôneos, não contraditados, 
corroborados  por início de prova material, consistente nas anotações da CTPS, 
determinadas pela Justiça especializada. 
3. Apelação e remessa, tida como interposta, improvidas. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide  a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, negar 
provimento à apelação e à remessa, tida como interposta, 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, 17 de setembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS – Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Cuida-se de ação ordinária ajuizada por José Batista 
Rangel contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, visando ao 
reconhecimento do tempo de serviço prestado pelo autor, no período compreendido entre 
1º.07.68 e 16.01.73, à empresa Seridoense Servbem Ltda., para fins de averbação junto à 
autarquia previdenciária. 
Após a apresentação da contestação (fls. 54/58), foram colhidos em audiência 
depoimentos das testemunhas do autor. 
O MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, entendendo 
como válida a prova mediante testemunhas, auxiliada por início razoável de prova 
material, consistente nas anotações da CPTS do autor determinadas pela Justiça do 
Trabalho, julgou procedente o pedido. 
Irresignado, recorre o INSS, sustentando, em suma, a fragilidade da prova meramente 
testemunhal, além de não cabível a utilização do tempo de serviço reconhecido na Justiça 
do Trabalho para a Previdência Social, mormente quando não participou a autarquia da 
relação processual laboral. 
Com as contra-razões, vieram-me os autos conclusos por distribuição.   
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A questão fulcral é a validade ou não da 
prova material de tempo de serviço, consistente em anotação decorrente de ação 
trabalhista. 
A autarquia previdenciária, nas suas razões de apelação, insiste, por vez, no mesmo tema 
da sua contestação, negando-se a considerar o tempo de serviço reconhecido pela 
Justiça do Trabalho mediante reclamação trabalhista proposta pelo ex-segurado, em 
razão do INSS não ter participado do feito. 
A questão relativa à impugnação do tempo de serviço por parte do órgão securitário não é 
nova, como se pode ver da seguinte jurisprudência: 
“Previdenciário. Abono permanência. Tempo de serviço impugnado. Anotações em 
carteira de trabalho. 
- A anotação em carteira de trabalho goza de presunção de veracidade, não podendo ser 
recusada pela Autarquia Previdenciária, sem prova inequívoca em contrário, e sendo a 
mesma decorrente de decisão judicial, somente desconstituída esta pelos meios 
processuais adequados”. (AC nº 97.789-SP, 6174434, Rel. Min. Dias Trindade, in DJ de 
30.05.89, p. 9225). 
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As egrégias 1ª e 2ª Turmas, também já pontificaram no mesmo sentido,  in verbis: 
“Previdenciário. Aposentadoria. Tempo de serviço. Carteira profissional assinada por 
determinação judicial em reclamação trabalhista. 
O tempo de serviço reconhecido por decisão do Juízo trabalhista deve ser admitido para 
fins previdenciários, não como efeito da coisa julgada, que se limita às partes na 
reclamatória, mas pela presunção de veracidade da anotação, ausente prova contrária. 
Sentença reformada”. (AC nº 42.409-PE, 1ª Turma, Rel. Juiz Ridalvo Costa, julg. 
14.04.94, unân.). 
“Previdência social. Aposentadoria por tempo de serviço. Contrato de trabalho. 
As anotações do contrato de trabalho, constantes da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social, não elididas por prova em contrário, devem ser tidas como verdadeiras para efeito 
de aposentadoria por tempo de serviço”. (AC nº 0500726-PE, 2ª Turma, Rel. Juiz Nereu 
Santos, julg. 28.11.89, unân.). 
Em reforço à prova documental, encontram-se os depoimentos testemunhais, não 
contraditados, prestados por pessoas idôneas, que vivenciaram o fato à época em que o 
mesmo ocorreu. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação e à remessa, tida como 
interposta. 
É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 143.841-AL 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: FAZENDA NACIONAL  
Apelados: YARACY CRISTINA TENÓRIO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS 
Advogado: DR. JOSÉ ALBERTO DE ALBUQUERQUE PEREIRA (APDOS.) 

EMENTA 
Tributário. Imposto de Renda. Não incidência. Parcelas relativas a licença-prêmio, APIP e 
férias. Conversão em pecúnia. Súmulas 125 e 136 do STJ. 
- O STJ firmou o entendimento, através das Súmulas 125 e 136, de que as parcelas 
relativas a licença-prêmio e férias não gozadas  não sofrem incidência de Imposto de 
Renda.  
- Não há configuração de fato gerador da referida exação, por não haver aquisição de 
disponibilidade econômica ou jurídica, de acordo com o preconizado no art. 43 do CTN. 
- Preliminar de prescrição rejeitada. 
- Apelação 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, de outubro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Trata-se de apelação e remessa de sentença 
que julgou favorável pedido formulado por Yaracy Cristina Tenório Monteiro de Lima e 
outros contra a União Federal, em ação de repetição de indébito com pedido de 
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antecipação de tutela, condenando-a à restituição do que fora recolhido a título de 
Imposto de Renda sobre licença-prêmio, ausências permitidas para trato de interesse 
particular - APIP e abono pecuniário de férias, no período de janeiro de 92 até a 
propositura da presente ação, e assegurando o não desconto a tal título. 
Afirmam os autores serem indevidos os descontos ocorridos sobre as referidas parcelas, 
vez que elas têm natureza nitidamente indenizatória. 
O MM. Juiz a quo entendeu ser a tributação do Imposto de Renda sobre fatos não 
indicativos de riqueza ou de acumulação patrimonial ofensa ao princípio da capacidade 
econômica do contribuinte, este amparado pela Constituição Federal. 
A Fazenda Nacional, em suas razões de apelação, pugna pela reforma da sentença. 
Preliminarmente, requer a declaração da prescrição da ação em relação às parcelas 
recolhidas há mais de 5 anos, contada retroativamente a partir da citação da ré. No 
mérito, alega que tais quantias não têm caráter de verbas indenizatórias. 
Contra-razões às fls. 116/131. 
Regularmente processados, subiram os autos para desembargo. 
Relatei. 

VOTO - PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator):  Nos termos do art. 168 do Código 
Tributário Nacional, o direito de pleitear a restituição de tributos recolhidos indevidamente 
extingue-se com o decurso de 5 (cinco) anos. 
Na hipótese dos autos, contudo, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por 
homologação, deve-se observar o disposto no § 4º do art. 150 do CTN, de dicção: 
“Art. 150. 
§ 4º Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da 
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha 
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, 
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação”. 
Significa dizer, portanto, que considera-se efetivada a homologação após 05 (cinco) anos 
do recolhimento do tributo. 
Somando-se este prazo àquele estabelecido no art. 168 CTN, temos que o direito de 
pleitear a restituição dos valores recolhidos indevidamente, a título de Imposto de Renda, 
prescreve em 10 (dez) anos, a partir da ocorrência do fato gerador. Portanto, as parcelas, 
aqui discutidas, não foram atingidas pela prescrição. 
Rejeito, pois a preliminar. 

VOTO - MÉRITO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A matéria em deslinde cinge-se à 
incidência ou não do Imposto de Renda sobre as parcelas relativas a licença-prêmio, 
ausências permitidas para trato  de interesse particular - APIP e abono pecuniário de 
férias. 
Tem a jurisprudência dominante entendido tratar-se tais quantias de pura indenização, de 
modo algum implicando em acréscimo patrimonial. Não se configura, portanto, fato 
gerador do Imposto de Renda, por não haver aquisição de disponibilidade econômica ou 
jurídica, de acordo com o preconizado no art. 43 do CTN. 
Por sua vez, a matéria já se encontra sumulada pelo STJ, a teor: 
“Súmula 125 - O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está 
sujeito à incidência do Imposto de Renda. 
Súmula 136 - O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço 
não está sujeito ao Imposto de Renda”. 
Eis alguns arestos nesse sentido:  
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“Processual Civil. Agravo Regimental. Decisão que nega seguimento a  recurso. Licença-
prêmio e dias de folga não gozados. Férias vencidas e abono de férias. Conversão em 
pecúnia. Não incidência de Imposto de Renda. Precedentes do STJ. Súmulas 126 e 136. 
Agravo improvido. 
- As indenizações de natureza jurídica que não impliquem em aumento de patrimônio não 
estão sujeitas ao pagamento de Imposto de Renda. Precedentes do STJ. Súmulas 125 e 
136 da Corte Superior. 
- O STJ pacificou o entendimento de que sobre as férias não gozadas e a licença-prêmio 
também não usufruída não incide o Imposto de Renda. Súmulas 125 e 136 daquela Corte 
Superior. 
(Agravo Regimental  no Agravo de Instrumento 13659-AL. Rel. Juiz Castro Meira. DJ 
06.02.98. Unânime). 
“Tributário e Processual Civil. Ilegitimidade passiva da CEF. Licença-prêmio, férias e APIP 
não gozadas. Verbas indenizatórias. Não incidência do Imposto de Renda na fonte. 
Indenização e compensação por ressarcimento pelos prejuízos causados em razão da 
ocorrência de evento danoso. 
A verba de natureza indenizatória auferida pelo contribuinte que deixa de usufruir de 
vantagens legais em decorrência da necessidade de serviço não representa acréscimo 
patrimonial. (Súmulas 125 e 136 do STJ. Inexistindo acréscimo patrimonial, inocorre o fato 
gerador do IR, impossibilitando-se, em conseqüência, a cobrança da exação. 
Apelação e remessa improvidas. 
(AMS 62585-AL. Rel. Juiz  Ridalvo Costa. DJ 15.06.98. Unânime). 
“Processual Civil. Divergência superada. Imposto  de Renda. Licença- prêmio e férias não 
gozadas. Não incidência. 
- As duas Turmas que integram a Primeira Seção acertaram-se no entendimento de que 
não incide imposto sobre a indenização relativa a licença-prêmio ou a férias não gozadas. 
(Recurso Especial num. 0059283. STJ. Rel p/ acórdão Min. Humberto Gomes de Barros. 
DJ 15.05.95. Maioria). 
“Tributário. Imposto de Renda. Verba paga como “indenização especial” pela dispensa de 
trabalhador. Ausência de hipótese de incidência prevista no art. 43 do CTN. Indenização 
por férias e licença-prêmio não gozadas. Não incidência do IR (Sum. 125 e Sum. 
136/STJ). 
(...) 
2. O pagamento da indenização por férias e licença-prêmio não gozadas por necessidade 
do serviço não está sujeito ao IR (Sum. 125 e Sum. 136/STJ)”. 
(Recurso Especial num 0159060. STJ. Rel. Min. Adhemar Maciel.  DJ. 23.03.98. 
Unânime). 
Isto posto, nego provimento à apelação e à remessa. 
Assim voto. 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.593-RN 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: SEVERINO DOS RAMOS DIAS 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR. JOSÉ SEGUNDO DA ROCHA (APTE.) 

EMENTA 
Penal. Denunciação caluniosa. CP, art. 339. 
A conduta de quem, imputando falsamente a terceiro fato definido como crime, aciona o 
aparato policial ou judicial para a investigação ou persecução penal, subsume-se ao tipo 
penal descrito no art. 339 do CPB. 
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Inquérito policial instaurado em decorrência de missiva dirigida ao Ministro da Previdência 
Social escrita pelo apelante e contendo falsa acusação de crime de estelionato praticado 
contra o INSS. 
Conjunto probatório a evidenciar a má-fé da acusação e a pretensão de criar 
constrangimento à vítima. 
Autoria e materialidade comprovadas. 
Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que 
passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 6 de outubro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: O MPF denunciou de Severino dos Ramos Dias 
como incurso nas penas do art. 339, § 1º, do CPB, por haver oferecido denunciação 
caluniosa", através de missiva enviada ao Ministério da Previdência Social, sob o 
pseudônimo de Cláudio Dummond, contra Adelson Dias de Araújo, a quem imputou o 
crime de estelionato contra a Previdência Social. 
A investigação policial instaurada em decorrência da carta, como destacou a inicial penal, 
apurou "indícios suficientes de que o fez sabendo da inocência deste último, posto que 
revelou, na missiva que remeteu e nos depoimentos que prestou, tanto à Previdência 
como à Polícia, certo grau de intimidade com a pessoa a quem acusou: teve acesso ao 
lixo desta; ao seu birô de documentos; presenciou acontecimentos em sua casa etc.  Pior 
ainda: o denunciado, que sempre fez acusações veementes e detalhadas contra Adelson 
Dias de Araújo, afirmou, textualmente, no seu depoimento transcrito no item 4 desta 
denúncia, que Socorro, mãe de Adelson, juntamente com outras pessoas, recebia 
benefícios indevidos, quando, na verdade - apurou-se depois (fls. 134) -, a genitora desse 
indivíduo sequer se chamava Socorro, e, além do mais, já era falecida, fato que, em 
virtude da intimidade de que gozava e da quantidade de informações de que dispunha, o 
denunciado não podia deixar de saber.  Diligências constantes do inquérito demonstram, 
ainda, que as outras pessoas que o denunciado acusou com bastante firmeza, de 
auferirem benefícios previdenciários fraudulentos, elas ou não existiam, ou jamais 
receberam nada da Previdência Social (fls. 134, 139/140).  Em face 
do exposto, fica bem claro que o denunciado, ao assacar, usando nome suposto, 
imputações criminosas contra Adelson Dias de Araújo, que originaram a instauração de 
investigação policial, sabia-o inocente" (fls. 09). 
O MM.  Juiz Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte julgou 
procedente a denúncia, condenando o réu à pena mínima de 02 anos de reclusão e 
multa, deixando de aplicar a causa especial de aumento prevista no § 1º do art. 339 do 
CPB e concedendo o sursis. 
Irresignado, apelou o réu, sustentando singelamente  a  atipicidade  da   conduta  e 
pugnando pela sua absolvição. 
Com a resposta ao recurso, subiram os autos, vindo-me conclusos por distribuição. 
Abri vista à douta PRR que opinou pelo improvimento de recurso. 
Pedi revisão. 
É o relatório. 

VOTO 
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O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O apelante foi condenado à pena de 02 
anos de reclusão e multa, pela prática do delito capitulado no art. 339 do CPB, que 
dispõe: 
“Art. 339 - Dar causa a instauração de investigação policial ou de processo judicial contra 
alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente". 
Discorrendo sobre o tipo objetivo do delito em comento, assevera o saudoso Celso 
Delmanto, na  edição atualizada por Roberto Delmanto: 
"A ação indicada é dar causa, que tem a significação de provocar, motivar, originar.  
Pune-se o agente que dá causa a instauração de investigação policial ou de processo 
judicial.  A provocação pode ser feita pelo sujeito ativo, diretamente, ou por meio de 
terceira pessoa, indiretamente.  Em face do verbo usado, não é necessário que a 
provocação se revista de formalidade (ex.: queixa-crime, representação), podendo até ser 
oralmente apresentada à autoridade.  Há acertada corrente jurisprudencial no sentido de 
que a simples 'sindicândia' ou 'expediente' não se equipara à investigação policial.  A 
tônica do dispositivo está em sua parte final: o agente dá causa àqueles procedimentos, 
contra alguém, ímputando-lhe crime de que o sabe inocente.  Requer-se, pois: a. Pessoa 
determinada.  Deve haver indivídualízação certa do acusado. b. Imputação de crime.  
Deve tratar-se de fato determinado, objetivamente previsto como crime em lei penal 
vigente. O fato pode ser real ou fictício, mas deve ter os elementos que levem à sua 
configuração como crime (se for contravenção penal, víde § 2º). c. Ciência da inocência. 
Consignando a lei ‘de que o sabe inocente’, o agente deve saber que o imputado é 
inocente, seja porque não foi o autor do crime, seja porque o delito não existiu". 
(In Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 3ª edição, 1991, p. 519/520). 
Díscute-se, doutrinariamente, se a ação penal, na hipótese, fica subordinada ao 
arquivamento do inquérito ou à absolvição do caluniado no processo penal.  Heleno 
Fragoso, Nelson Hungría e Magalhães Noronha opinam que sim.  O STF, no entanto, já 
decidíu em sentido contrário: 
“'Nada impede, porém, que o Promotor, ao receber o inquérito instaurado contra o 
imputado, convença-se da inocência deste e com base nas provas do mesmo inquérito 
ofereça denúncia contra o denunciante calunioso (STF, RTJ 104/125). 2. Não é 
necessário (TJSP, RT 536/283; mv, RT 530/296).  
(Ob. citada, p. 521). 
No caso em julgamento, o inquérito não chegou a ser arquivado porque no curso do 
procedimento inquisitorial e após a ouvida de dezenas de aposentados, evidenciou-se ser 
caluniosa a missiva escrita por Severino dos Ramos Dias, que acabou indiciado pela 
prática do delito acima referido. 
O inquérito policial foi instaurado em decorrência de carta enviada pelo ora apelante ao 
Exmo. Sr.  Ministro da Previdência Social, de onde extraio o seguinte excerto: 
"...em minha cidade existe um medíocre aproveitador, e gozando da Previdência Social, e 
esse: Adelson Dias Araújo - Rua Dr. Augusto Monteiro, 52 - Espírito Santo – RN, CEP 
59.180, que tira proveito usando métodos práticos na conquista de status, ou seja, ele 
paga pequenas quantias de CR$ 2.000,00 a outras pessoas, que irão pegar os carnês a 
diferentes cidades, e que uma dela é Parnamirim: na troca de dois cadernos de 
compromissos sociais.  E ainda satisfaz à outras com CR$ 1.000,00 ou 1.500,00 para 
sacar fortunas da Previdência Social.................. 
Muitas vezes emprega declarações falsas, graças à ajuda do médico. Os carnês são de 
diversas cidades do interior e de cidades (Municípios), por exemplos, Espírito Santo, 
Santo Antônio, Várzea etc., e acontece que muitos destes já faleceram.  Portanto, na 
residência do mesmo possui um estoque de carteiras profissionais, até hoje, sem punição 
enriquece mais a mais, não apenas ele, mas outros sócios; o motivo é que ele é 
homossexual, então ele se orna com os bens da Previdência Social e também seus 
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parceiros" (fls. 03/04). 
A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas.  O tipo subjetivo, consistente no 
"dolo específico", mais precisamente na ciência que o agente tem de que o imputado é 
inocente, também restou comprovado no conjunto probatório, sobretudo na farta prova 
testemunhal.  A questão foi bem posta no judicioso parecer ministerial, cujos argumentos 
merecem transcrição, verbis: 
"Não existem dúvidas quanto à autoria e materialidade do crime previsto no art. 339 do 
CP, pois o apelante no depoimento de fls. 189 ratificou as condutas típicas referidas na 
denúncia. E, além do mais, a conduta que ele imputou ao Sr.  Adelson Dias de Araújo 
configuraria crime de estelionato, restando configurados todos os elementos do tipo legal 
já referido, inclusive o dolo, consistente na intenção deliberada de submeter alguém ao 
constrangimento de responder a um inquérito policial e uma ação criminal, acusando-o de 
um crime, mesmo sabendo da inexistência de delito e, principalmente, da sua inocência. 
Poderia ainda se argumentar que o apelante fez a sua denúncia pensando que realmente 
o Sr.  Adelson Dias de Araújo havia praticado um crime.  Tal assertiva não deve ser 
levada em considerarão, pois que a autoridade policial esgotou todos os meios de 
investigação para apurar suposta 'fraude', ressaltando, inclusive, que o próprio INSS 
confirmou que todos os beneficiados apontados pelo apelante recebem regularmente 
seus benefícios, constatando que tudo não passou de vil intriga entre o apelante e o Sr.  
José Adelson. (Relatório de fls. 135). 
Acrescente-se o fato de que as pessoas indicadas expressamente pelo apelante como 
possíveis de confirmar o 'crime' do Sr.  Adelson, todas desconfirmaram a sua tese na fase 
instrutária, não restando nada em seus depoimentos contra este" (fls. 330). 
Com essas considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto. 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.624-CE   
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelantes: ANTÔNIO ATENILSON COSTA, FÁBIO DOS SANTOS MORAIS, JOSÉ 
ADAHIL DE SOUZA MATOS E JOSÉ ANTÔNIO DE CARVALHO BARACHO 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR. ARMANDO PINTO MARTINS (APTES.) 

EMENTA 
Penal. Peculato-furto cometido por policial civil, no desempenho de suas funções. 
Comete o crime de peculato impróprio, também chamado de peculato-furto, o policial que 
se apropria de mercadorias estrangeiras irregularmente introduzidas no território nacional 
e apreendidas no exercício do dever funcional de repressão ao descaminho. 
Hipótese em que o servidor desvia, em proveito próprio, bens que detinha em nome da 
Administração.  
Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que 
passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 3 de setembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 

RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA:  Trata-se de apelação interposta por Antônio 
Atenilson Costa, Fábio dos Santos Morais, José Adahil de Souza Matos e José Antônio de 
Carvalho Baracho contra sentença do MM. Juiz da 7ª Vara Federal – CE, que condenou o 
primeiro às penas de 1 ano de reclusão e multa e os demais à pena de 2 anos de 
reclusão e multa pela prática do crime previsto no § 1º do art. 312 do CPB (peculato-
furto). 
Os fatos imputados aos ora apelantes foram assim descritos na denúncia ao final julgada 
procedente pela r. sentença recorrida, verbis: 
“Em 16.03.91, por volta das 8:00 horas, o ônibus de placa nº SE 8468 - CE, de 
propriedade da Viação Horizonte, fretado pela Empresa Karantur Empreendimentos 
Turísticos Ltda., que procedia de Foz do Iguaçu, estacionou próximo à empresa fretadora, 
sita à Rua Professor Teodorico, no Bairro de Parangaba, ocasião em que os passageiros 
começaram a sair, retirando suas bagagens, quando, de repente, foi vista uma viatura da 
Polícia Civil, um Gol de cor azul e branca, com amassaduras no pára-choque e no porta-
malas, sem placas (fls. 04 e 17), com dois policiais civis, Antônio Atenilson Costa  e Fábio 
dos Santos Morais, estacionando, ou já estava estacionada, ao lado do ônibus. A guia 
Maria Alice foi conversar com eles, e, em seguida, um deles, Fábio dos Santos Morais, 
juntamente com aquela, dirigiram-se à Empresa Karantur, e lá pediram permissão para o 
policial telefonar para a Delegacia. Oportunidade em que, em conversa com seu 
interlocutor, mencionou a apreensão de ônibus de turismo com ‘dois vídeos’, cuja 
conversa sofreu intervenção de Maria Alice, para dizer que só era um vídeo, conforme o 
depoimento da sócia da Karantur, que presenciou a conversa (fls. 173). Em seguida, 
apareceu no local o policial José Antônio de Carvalho Baracho, num Corcel II, cor bege, 
vidros fumê, tendo Atenilson saído na viatura e retornado com o policial José  Adhail de 
Sousa Matos, que assumiu a chefia da investigação. Este, após conversar com os 
policiais e Maria Alice, ordenou aos passageiros que recolocassem as bagagens no 
ônibus, que o mesmo ia sair dali (fls. 17 e 83), o que efetivamente ocorreu, levando em 
seu interior Adahil, Fábio e Alice, sendo dirigido por Francisco José Cunha Pinto,   e  
Atenilson   conduziu  atrás  a  viatura  oficial.  O  ônibus  foi estacionado em um terreno 
baldio, perto da Pirelli, na Vila União, e, lá chegando, os policiais mandaram o motorista 
abrir as gavetas do ônibus e se propuseram a retirar parte das mercadorias 
(aproximadamente 40%) de cada passageiro, para liberarem o restante (fls. 18 e 29). 
Após algum tempo, chegou ao local Baracho, no Corcel II, descrito acima, para, logo em 
seguida, sair dali e voltar com dois passageiros do ônibus e, pouco a pouco, foram 
chegando, em carros particulares, os demais passageiros. Dois policiais ficaram com os 
passageiros em fila, e, na proporção que iam liberando as mercadorias, retiravam uma 
parte dos produtos de cada bagagem, colocando-a no Corcel II, para, depois do veículo 
completamente lotado, saírem velozmente do local (fls. 18) 
Demorado algum tempo, chegaram ao local duas outras viaturas da Polícia Civil, um Gol 
e uma Kombi, cujos policiais se diziam acionados pelo COPOM e pretendiam fazer uma 
fiscalização, para tanto ordenando que as gavetas fossem novamente abertas, e mesmo 
informados pelos passageiros que já haviam sofrido fiscalização pela Polícia, mantiveram 
a ordem, só sendo esta sustada com a chegada da Polícia Federal, que pontificou sua 
competência exclusiva sobre contrabando e descaminho, enquanto os policiais civis 
teimavam em levar o ônibus para a Secretaria de Segurança, a mando do delegado; 
sendo, ao final, o ônibus conduzido à SR/CE. 
Na fiscalização na Superintendência de Polícia Federal, foram apreendidas mercadorias 
em poder de Margarida Maria Barroso Fontenelle, Márcio Rodrigues Mendes, Francisco 
José Cunha Pinto  e Maria Alice Loureiro (fls. 10), sem cobertura fiscal, e uísques em 
quantidade excedente da cota permitida” (fls. 732/734). 
Sustentaram os apelantes, em resumo, a insuficiência de prova para a condenação. 
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Quanto ao primeiro recorrente, argumentou que “fora denunciado pelo douto 
representante do Ministério Público Federal, nos termos do artigo 312, § 1º, e 29 do 
Código Penal pátrio, sob a acusação de que o mesmo participara de saque de 
mercadorias alienígenas, trazidas por contumazes praticantes do crime de contrabando e 
descaminho” (fls. 801). No entanto, “a acusação e posterior condenação do apelante 
Adahil baseou-se unicamente em depoimentos imerecedores de crédito, haja vista serem 
depoimentos de pessoas como sobredito, praticantes da mesma atividade  criminosa, 
conforme  os  quais,  têm  por  escopo  maior, escapar das malhas da Justiça, maculando 
a imagem do excelente policial cumpridor de seus deveres institucionais, atribuindo a ele 
responsabilidades no que concerne às acusações proferidas, sobretudo acusações do 
Ministério Público Federal, que não atentou, no afã de acusar, para detalhes importantes, 
que inocentam indubitavelmente o réu, ora apelante” (fls. 801). No tocante ao apelante 
José Antônio de Carvalho Baracho, aduzem as razões do apelo que “em nenhum 
momento se excogita a participação do apelante. Os depoimentos testemunhais da 
acusação não apontam para o policial Baracho como autor de qualquer delito a merecer 
punição por parte do Judiciário, posto que, apenas e tão-somente, estava a aguardar, 
como sobredito, seu cunhado chegar de desgastante viagem, para conduzi-lo para casa” 
(fls. 802). Quanto aos demais, defendem que “a atuação dos atentos policiais foi no 
sentido de verificar se havia no interior do ônibus provindo do Paraguai armas e drogas. 
Absolutamente, ninguém viu os policiais conduzirem quaisquer mercadorias dos 
passageiros que viajavam nesta malfadada excursão (fls. 803). 
O Ministério Público respondeu ao recurso, pugnando pelo seu improvimento. 
Abri vista à douta Procuradoria Regional da República, que opinou pelo improvimento da 
apelação, em judicioso parecer da lavra da Dra. Dalva Rodrigues Bezerra de Almeida, 
assim resumido na ementa: 
“Apelação criminal. Direito Penal. Processo Penal. Peculato-furto. 
Pratica o crime de peculato-furto o funcionário público que usa de sua qualidade para ter 
livre acesso ao local em que se encontra a coisa subtraída.  
Improvimento do apelo, pelo qual se opina” (fls. 817). 
Pedi revisão. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Os apelantes foram condenados pela 
prática do crime de peculato-furto, assim capitulado no art. 312, § 1º, do CPB, verbis: 
“Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem 
móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo em 
proveito próprio ou alheio: 
......................................................................................................... 
§ 1º. Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do 
dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio 
ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário”. 
Comentando sobre o tipo objetivo do delito acima, assevera o douto Celso Delmanto: 
“Incrimina-se o funcionário público que subtrai, ou concorre para que seja subtraído. 
Assim, na modalidade de subtrair, é o próprio funcionário quem subtrai o bem, como no 
crime de furto (vide nota ao art. 155 do CP). Na outra modalidade, de concorrer para a 
subtração, o funcionário, voluntária e conscientemente, concorre para que terceira pessoa 
subtraia o objeto material. Nesta última modalidade, há concurso necessário entre o 
funcionário e a outra pessoa, lembrando-se que a condição funcional daquele se 
comunicará a esta (CP, art. 30). Em ambas as modalidades, é indispensável que o 
funcionário atue valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. 
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Quanto à facilidade, comenta Hungria que  ‘é qualquer circunstância de fato propícia à 
prática do crime, notadamente o fácil ingresso ou acesso à repartição ou local onde se 
achava a coisa subtraída, sendo a condição de funcionário ocasião e não causa para o 
crime’ (Comentários ao CP, 1959, IX/350). Nas duas modalidades, a conduta do agente 
deve ser em proveito próprio ou alheio”. 
(In Código Penal Comentado, Celso Delmanto,  3ª edição, 1991, p. 472). 
Especificamente no tocante ao peculato impróprio, também chamado peculato-furto, 
cometido por policial no desempenho de suas funções, são oportunos os seguintes 
registros pretorianos, colacionados por Alberto Silva Franco e outros, no célebre Código 
Penal e sua Interpretação Jurisprudencial: 
“Comete peculato o policial que, no cumprimento do seu dever funcional, apreende o 
dinheiro do crime e dele se apropria, desviando, assim, em proveito próprio, aquilo que 
detinha em nome da Administração Pública (TJSP - AC - Rel. Mendes Pereira - RT 
505/310)”. 
(Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e outros, 5ª ed., 
Ed. Revista dos Tribunais, p. 3009). 
“Comete o crime de peculato o policial que, em serviço de carceragem, se apropria de 
dinheiro e objetos do preso cuja guarda lhe foi confiada, desviando-os em proveito próprio 
(TJPR - AC - Rel. Lima Lopes - RT 512/427)”. 
(Ob. citada, p. 3010). 
“Acusado que, como componente de viatura da Rádio-patrulha, ao proceder a 
investigações para apuração de crime, se apodera de cheques assinados pela vítima - 
Preenchimento de um deles, que pretendeu sacar quando foi preso - Infração consumada 
e não apenas tentada - Condenação mantida - Revisão indeferida - Inteligência do art. 
312, § 1º, do CP – ‘Apoderando-se o funcionário, no desempenho da sua função, de 
cheque assinado em branco pela vítima e procurando sacá-lo, quando foi preso, comete o 
delito de peculato consumado e não meramente tentado’ (TJSP - Ver. - Rel. Sydney 
Sanches - RT 451/383)”. 
(Ob. citada, p. 3022). 
“Comete crime de peculato impróprio, também denominado peculato-furto, o policial que 
subtrai peças de uma motocicleta furtada e que arrecadara em razão de suas funções. 
Também cometem o crime de peculato impróprio os policiais que concorrem para que o 
colega, chefe de sua equipe, subtraia as peças da motocicleta arrecadada em razão do 
cargo (TJMG - AC - Rel. Luiz Melíbio U. Machado - RT 689/382)”. 
(Ob. citada, p. 3023). 
No caso em julgamento, a autoria e a materialidade do delito estão comprovadas. 
O conjunto probatório foi bem examinado no lúcido parecer ministerial, a cujos 
argumentos me acosto, verbis: 
“No caso em tela, os policiais civis, ora recorrentes, abordaram o ônibus de Turismo da 
Karantur, egresso do Paraguai, que se encontrava à frente da sede da empresa, no afã 
de vistoriar as bagagens dos passageiros, em busca de substâncias entorpecentes ou 
armas. 
No entanto, os trabalhos de fiscalização das bagagens não ocorreram naquele local, 
tendo os policiais deslocado o referido veículo para um descampado próximo do prédio 
das empresas Pirelli e Itapemirim. 
Nesse local é que os passageiros asseguram ter sido obrigados a entregar parte da 
mercadoria obtida no Paraguai. Dizem ainda que as mercadorias deles subtraídas foram 
colocadas num veículo Corcel II, de cor bege, provavelmente de propriedade de um dos 
policiais” (fls. 819). 
“A prova de que os denunciados Baracho e Adahil exigiram mercadorias dos passageiros 
pode ser vislumbrada na declaração esposada por Paulo César Conde Rocha, às fls. 543: 
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‘que os policiais civis só deixaram o depoente se retirar do local com suas mercadorias 
depois que retiraram da própria mala do depoente, na presença deste, parte de sua 
mercadoria, como um binóculo, 03 garrafas de uísque, 02 pares de tênis (...) que, muitos 
dos passageiros também perderam mercadorias porque os policiais civis tiraram dos 
mesmos’. 
No mesmo diapasão, relata a depoente Francisca do Nascimento Martins, às fls. 523: 
‘...quando o ônibus chegou em frente da agência da Karantur, já se encontravam alguns 
policiais e teriam conduzido o ônibus até o local próximo à Itapemirim; que ao chegar à 
Polícia Federal percebeu que estava faltando um sacola que vinha trazendo do 
Paraguai...’ 
A participação de Atenilson pode ser figurada em face do relato do excursionista Paulo 
César Conde Rocha (fls. 543), como se evidencia a seguir: ‘que a mercadoria do 
depoente foi subtraída apenas por um dos policiais, justamente um dos que chegaram 
após os dois primeiros que chegaram às oito horas’. 
Já Adahil e Baracho conduziram o ônibus até  o descampado, como se observa da 
confissão, às fls. 471, literis: ‘que os únicos policiais que seguiram no ônibus foram Adahil 
e o interrogando’. 
Esse fato é demonstrado por Francisco Delfino Viana, motorista auxiliar do ônibus, à luz 
de seu depoimento prestado às fls. 515: ‘que tem conhecimento que dois policiais, mais o 
motorista Francisco José Cunha Pinto e a guia, levaram o ônibus, juntamente com dois 
policiais, no rumo da Luciano Carneiro’. 
Em consonância com o depoimento supra, tem-se: ‘que depois de muito tempo, o ônibus 
saiu do local guiado pelo motorista do mesmo e mais o motorista auxiliar, Maria Alice e 
dois policiais (Paulo César Conde Rocha, fls. 534). 
Encontra-se a autoria de Fábio, motorista da Polícia Civil, na afirmação do motorista 
auxiliar, às fls. 515: ‘...chegou a ajudar uma pessoa a colocar num Corcel II as seguintes 
mercadorias: várias sacolas com garrafas de uísque, sendo que cada sacola tinha de 2 a 
3 litros, micro-system, brinquedos, rádio e várias outras mercadorias; que esclarece o 
depoente que quem era encarregado de colocar mercadoria no Corcel II já citado era o 
motorista da Polícia Civil que pediu a sua ajuda’. 
Reitera tal afirmativa o relato de fls. 536: ‘que o motorista que dirigiu a viatura da Polícia 
Civil foi o mesmo que dirigiu o Corcel Bege até o local onde o ônibus se encontrava, 
próximo à Itapemirim’. 
Acerca do veículo no qual foram colocadas as mercadorias subtraídas, em face do ofício 
do DETRAN de fls. 663 e 667, não se evidencia a regularidade da propriedade imputada a 
quaisquer dos policiais acusados, ora recorrentes. Entretanto, fica caracterizada a 
propriedade de fato à vista do depoimento do também apelante Atenilson, o que é por 
este expressamente declarado em seu testemunho (fls. 462) e consignado na sentença 
(fls. 750), in verbis: ‘não chegou a ver serem as mercadorias colocadas no Corcel II, de 
propriedade do Sr. José Antônio de Carvalho Baracho’. 
Assim sendo, é de uma claridade solar a existência do fato e a respectiva autoria, vez que 
os denunciados, fazendo uso da facilidade que lhes proporcionava a função de policiais 
civis, subtraíram bens, pelo que se impõe a condenação dos denunciados nas penas do 
art. 312, § 1º, do Código Penal” (fls. 820/822). 
A fixação das penas atende aos parâmetros do art. 59 do CPB, não merecendo reparos. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto. 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.690-SE 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelantes: JOSÉ VERINALDO PEREIRA E ISMAR MONTEIRO 
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Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR.  JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS (APTES.) 

EMENTA 
Constitucional, Penal e Processual Penal. Dosimetria da pena.  Motivação.  
Individualização das penas.  Crime de abuso de autoridade.  Lei nº 4.898, de 1965, artigo 
3º, i.  Sujeito ativo.  Concurso com o delito de lesão corporal. 
1. Rejeição da preliminar de nulidade da sentença, suscitada sob o argumento de que não 
haveria o Julgador singular fundamentado, ao instante da dosimetria da pena, a análise 
das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Decisão monocrática de cuja 
íntegra se extrai, sem esforço, quais os motivos que levaram o Julgador a fixar a pena em 
seis meses de detenção.  Nulidade que somente resultaria da ausência de 
fundamentação, o que não é o caso, haja vista que os fundamentos existem, embora não 
se achem topologicamente plantados junto ao parágrafo no qual foram dosadas as 
reprimendas.  
2. Preliminar de nulidade do decisum por alegada ausência de individualização das penas 
que também se rejeita. Réus cujas condutas, idênticas, mereceram idêntico 
enquadramento legal.  Equivalência de condições que desautoriza a aposição da pecha 
de nulidade da sentença, na qual se procedeu à dosimetria das penas dos réus em 
conjunto, face à desnecessidado de se repetir, em relação a um, tudo o que foi dito em 
relação ao outro. 
3. Os agentes de autoridade policial federal podem ser sujeitos ativos do crime de abuso 
de autoridade. lnteligência dos artigos 5º e 6º, § 5º, da Lei nº 4.898, de 1965. 
4. Concurso dos crimes de lesão corporal e abuso de autoridade.  Possibilidade. 
Precedente do Superior Tribunal de Justiça - STJ.  Apelações improvídas. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos entre partes acima identificadas, decide 
a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar 
provimento às apelações, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas 
taquigráficas contantes nos autos, que fazem parte integrante do presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 27 de agosto de 1998 ( data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 

RELATÓRIO 
O JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de ação criminal em que figuram como 
acusados os apelantes acima identificados, tidos como incursos nas penas da alínea i do 
artigo 3º da Lei nº 4.898/65, e do artigo 129, caput, do Código Penal. 
Na peça acusatória, clama-se pela procedência do pedido com a conseqüente 
condenação dos acusados nas penas de detenção e multa "... previstas para a 
infringência dos indicados dispositivos (arts. 6º, caput, § 3º, alíneas a e b, e 4º da Lei nº 
4.898/65 e 129, caput, do CP), aplicando-se, na espécie, as regras sediadas nos artigos 
28 da multirreferida Lei nº 4.898/65, art. 77, incisos I, II e III, do Estatuto repressivo, e 387, 
incisos I, II e III, 393, inciso II, e 804 do Diploma Processual Penal”. 
O ilustre Juiz singular julgou procedente a denúncia condenando os réus a seis meses de 
detenção e a 90 (noventa) dias-multa para cada um, com direito ao benefício de 
suspensão condicional da pena por 2 (dois) anos, em função da primariedade e dos bons 
antecedentes deixou de aplicar as penas impostas na alínea c e § 5º do artigo 6º da 
supracitada lei. 
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Os apelantes, em suas razões, argüiram a preliminar de "... manifesta nulidade da r 
sentença, por absoluta ausência de motivação quando da dosimetria da pena...”, 
suplicaram, alfim, pela reforma do julgado, com a conseqüente absolvição, com base no 
artigo 386, incisos I e II do Código de Processo Penal. 
São as contra-razões pelo improvimento do recurso, por ser irrepreensível a decisão 
recursada. 
O douto representante do Parquet Federal opinou pela manutenção da sentença. 
É o relatório.  Ao eminente Revisor (Regimento Interno, artigo 31, II). 

VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): A alegação  de intempestividade 
afasto-a, mercê da suspensão do prazo pelas férias forenses. 
Foram os apelantes condenados pela prática do delito capitulado no artigo 3º, alínea i, da 
Lei nº 4.898, de 1965¹.  Entendeu o perilustre Magistrado a quo ser procedente a 
denúncia de que teriam os mesmos - os apelantes - cometido abuso de autoridade ao 
cometerem agressões físicas contra Ulysses Dougias Pereira da Silva, no intuito de 
forçarem-no a confessar serem suas as ampolas de lança-perfume apreendidas em 
ônibus procedente de Foz do lguaçu. 
Arvorou-se o ínclito Julgador nos depoimentos testemunhais colhidos, sobretudo o de 
Ulysses Douglas - a vítima -, bem como no laudo de exame de lesões corporais de fis. 44 
e 44v., onde se afirma que Uiysses Douglas apresentava "escoriação na face interna, 
terço médio, da perna direita; equimose na região retro-auricular direita; dor à apalpação 
do abdome, difusa; sinal de Giordano positivo bilateralmente". 
Do depoimento da vítima foi destacado o seguinte excerto (ver fls. 443 da sentença): 
“Quando entrou na sala, um dos agentes, o qual especificamente não se recorda, 
determinou que o mesmo [o depoente] colocasse as mãos para cima, cruzando-as sobre 
a nuca.  Que assim procedendo, o acusado começou a receber socos dos dois no tórax e 
chutes na canela, além de tapa no pé do ouvido.  Que o mesmo que lhe deu o tapa no pé 
do ouvido deu-lhe o chute na canela, não sabendo explicar qual, porque um batía de um 
lado e o outro fazia-lhe perguntas Que depois de levar bastante pancada, ameaçaram o 
interrogado de levá-lo para o choque, ocasião em que o interrogado resolveu confessar a 
propriedade das lança-perfumes”.  
Atento ao material probatório colhido, decidiu o MM.  Julgador pela condenação, contra a 
qual se insurgem os apelantes. 
Invocam-se os seguintes argumentos recursais (apelo de fis. 463/468): (a) preliminar de 
nulidade da sentença, por absoluta ausência de motivação quanto à dosimetria da pena 
privativa de liberdade (argúi-se que não teriam sido apreciadas e fundamentadas as 
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o que se faz imprescindível, máxime 
nas situações, como a vertente, em que a pena tenha sido fixada além do mínimo legal); 
(b) preliminar de nulidade da sentença, por ausência de motivação quanto à dosimetria da 
pena pecuniária (fixada esta  em noventa  dias-multa, quando o mínimo legal é de dez 
dias-multa); 
“Art. 3º. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado: 
a a h - omissis; 
i) à incolumidade física do indivíduo;" 
(c) nulo também seria o r. decisum farpeado por não haver procedido à individualização 
da pena, tendo em vista serem dois os réus, situação em que o artigo 5º, inciso XLVI, da 
Constituição da República, impõe a individualização da pena de cada um; (d) no mérito, 
defendem os apelantes - agentes da Polícia Federal - não poderem figurar no pólo ativo 
da infração que lhes é imputada (sustenta-se que, embora toda autoridade seja 
funcionário público, nem todo funcionário público enquadra-se no conceito de autoridade, 
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para fins de aplicação da Lei nº' 4.898, de 1965, que dispõe sobre os crimes de abuso de 
autoridade); (e) seria juridicamente impossível, no caso sob enfoque, o concurso dos 
delitos de abuso de autoridade e lesão corporal; tratar-se-ia apenas de crime de lesão 
corporal, em relação ao qual já restou extinta a punibilidade pela decadência, à conta de 
não haver a vítima ofertado a representação de que cuida o artigo 88 da Lei nº' 9.099, de 
1995. 
Examino, inicialmente, as preliminares de nulidade do r. decisum. 
Sustenta-se, inicialmente, que não teria sido motivada a operação de dosimetria da pena, 
a qual foi fixada, injustamente, além do mínimo legal previsto. Invoca-se o artigo 93, inciso 
IX, da atual Carta Política, segundo o qual devem ser motivadas, sob pena de nulidade, 
todas as decisões judiciais. 
Não vislumbro ofensa ao mencionado dispositivo constitucional. 
Sopesou o ínclito Magistrado a quo, com acerto, as circunstâncias judiciais relacionadas 
aos apelantes.  Não constitui nulidade, observe-se, o fato de não haver motivação 
específica quando da dosimetria da pena, ou seja, na conclusão da sentença.  Do inteiro 
teor do r. decisum extraem-se, com facilidade, quais os motivos que levaram o Julgador a 
fixar a pena em seis meses de detenção. 
A nulidade, assim entendo, resultaria da ausência de fundamentação, o que não é o caso, 
reitere-se, haja vista que fundamentação há; apenas não se acha ela agregada ao 
parágrafo no qual foram dosadas as penas. Os fundamentos utilizados para a dosimetria 
da pena - não é demais insistir - ressaem da leitura, ainda que perfunctória, da r. 
sentença, não havendo a necessidade de repeti-los na parte final do decisum. 
Idêntico raciocínio é o que se deixa vazar no seguinte julgado do Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região, in verbis: 
“EMENTA: Penal - Processo Penal - Embargos de Declaração - Dosimetria e 
individualização da pena - Omissão - Fixação acima do mínimo legal - Fundamentação - 
Acolhimento dos embargos. 
1. A dosimetria da pena deve refletir a justa retribuição do delito. É de se ter por 
fundamentada a fixação acima do mínimo legal, eis que bem sopesadas as circunstâncias 
judiciais do art. 59 do C. Penal. 
2. Bem explicitadas as circunstâncias judiciais comuns e individuais a cada um dos 
apenados, determinante da moderada exasperação, não há falar-se em violação do 
princípio da individualização da pena. 
3. lnexiste omissão quando a fundamentacão da exasperação da reprimenda, acima do 
mínimo legal, resulta do contexto da motivação global existente no v. acórdão embargado. 
4. Para que a prestação jurisdicional seja entregue à parte da forma mais completa 
possível, os embargos de declaração devem ser apreciados com largueza, de forma a 
aclarar pontos do julgado. 
5. Embargos conhecidos e acolhídos”. (EDACR nº 94.246/SP, Rel.  Juíza Sylvia Steiner, 
julg. 17.12.96, DJ 19.02.97, p. 07532 - grifei). 
Os mesmos argumentos esboçados relativamente à pena privativa de liberdade aplicam-
se quanto à pena de multa; vale dizer, malgrado não tenha o culto Julgador, no momento 
especifico da dosimetria da pena, declinado quais as circunstâncias judiciais favoráveis e 
desfavoráveis aos apelantes, sublinhou, ao longo dos fundamentos da sentença, quais 
seriam tais circunstâncias, em feitio a respaldar a fixação da pena nos padrões constantes 
do ato sentencial. 
O MM. Juiz a quo estabeleceu a reprimenda pecuniária em 90 (noventa) dias-multa 
(valendo um trigésimo do salário mínimo mensal cada um), quando o Código Penal prevê 
um mínimo de dez e um máximo de trezentos e sessenta dias-multa.  Observe-se, a 
propósito, que a pena mais se aproximou do mínimo de que do máximo legalmente 
previsto. 
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Também não seria nula a sentença pelo fato de se haver fixado a pena privativa de 
liberdade no máximo previsto (seis meses de detenção). 
Afigura-se-me bastante oportuna a transcrição dos seguintes julgados, colhidos do 
parecer ministerial: 
“A inexistência de agravantes não dá ao réu direito ao apenamento mínimo. A má 
personalidade, entre outras circunstâncias, autoriza o agravamento das reprimendas”. 
(TACRIM-SP, Rel.  Francis Davis, JUTACRIM 17/98, ín Código Penal e sua interpretação 
Jurisprudencial, 5ª edição, São Paulo, Ed.  Revista dos Tribunais, 1995, p. 681). 
"O simples fato de o apenado não possuir antecedentes criminais não conduz, por si só, à 
fixação da pena no mínimo legal.  Devem ser observados os demais aspectos previstos 
no art. 59”. (STF, HC 77509-5, ín Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, 5ª 
edição, São Paulo, Ed.  Revista dos Tribunais, 1995, p. 686). 
Ainda em preliminar, sustentam os réus/apelantes que seria a r. sentença nula, em virtude 
de não haver procedido à individualização da pena dos mesmos.  Invoca-se, a este 
respeito, o artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República. 
Penso, rogando a vênia costumeira aos entendimentos dissonantes, que não incorreu em 
nulidade a sentença, ao fixar as penas de ambos os apelantes, de uma só assentada. 
Tenha-se em mente que tiveram os mesmos idêntica conduta e, conseqüentemente, 
idêntico enquadramento legal.  Não há agravante ou atenuante em relação a nenhum 
deles, da mesma forma que inexistiu causa de aumento ou diminuição de pena 
relativamente a qualquer um.  De se observar, ainda, a identidade de circunstâncias que 
cercaram o delito de ambos, bem como a similitude de comportamento social e 
profissional, de antecedentes, vale dizer, de todas as circunstâncias referidas no artigo 59 
do Estatuto Repressor. 
À vista da equivalência de condições, motivo não há para se apor a pecha de nulidade à 
sentença na qual se procedeu à dosimetria das penas dos réus em conjunto, máxime à 
conta da desnecessidade de se repetir, em relação a um, tudo o que se disse em relação 
ao outro.  A prevalecer o argumento dos apelantes, nula seria a sentença apenas porque 
não destacara, em parágrafos distintos, as mesmas circunstâncias e as mesmas penas 
relativamente a cada réu; é de ser afastada, dessarte, mais esta preliminar invocada no 
apelo. 
No mérito, sustentam os apelantes não poderem figurar no pólo ativo dos crimes 
tipificados como de abuso de autoridade. 
Argúem que o fato de serem funcionários públicos - são agentes da Polícia Federal - não 
significa que se os possa considerar "autoridades", para fins de enquadramento nas 
sanções da Lei nº 4.898, de 1965, diploma este que trata, especificamente, dos crimes de 
abuso de autoridade (afirmam os apelantes que seriam apenas "agentes de autoridade"); 
falece-lhes razão. 
Suas alegações impactam com a dicção expressa do artigo 5º da referida Lei nº 4.898, de 
1965, a seguir transcrito: 
"Art. 5º. Considera-se autoridade, para os efeitos desta lei, quem exerce cargo, emprego 
ou função pública, de natureza civil, ou militar, ainda que transitoriamente e sem 
remuneração”. 
Não bastasse a clareza do citado artigo 5º, vigora, ainda, na multicitada Lei nº 4.898, de 
1965, dispositivo específico para os agentes, a exemplo dos apelantes. 
Com efeito, o § 5º do artigo 6º do referido diploma legal, artigo este relativo às sanções 
cominadas aos responsáveis por abuso de autoridade, destina-se, especificamente, aos 
"agentes de autoridade policial".  Confira-se o teor do citado § 5º: 
"Quando o abuso for cometido por agente de autoridade policial, civil ou militar, de 
qualquer categoria, poderá ser cominada a pena autônoma ou acessória, de não poder o 
acusado exercer funções de natureza policial ou militar no município da culpa, por prazo 
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de 1 (um) a 5 (cinco) anos”. 
Do exposto se infere - não há dúvidas - que os agentes de autoridade policial, a exemplo 
dos apelantes, também se enquadram no conceito de autoridade, podendo ser sujeitos 
ativos dos crimes capitulados na Lei nº 4.898, de 1965. 
Examino, finalmente, o argumento de que seria juridicamente impossível o concurso do 
crime de lesão corporal com o de abuso de autoridade. 
Alegam os apelantes que seria caso, tão-somente, do delito de lesão corporal, em relação 
ao qual já se operou a decadência, posto não haver a vítima oferecido a representação 
exigida pelo artigo 88 da Lei nº  9.099, de 1995. 
Tais alegações não encontram arrimo na jurisprudência pátria.  No Superior Tribunal de 
Justiça - STJ -, inclusive, é pacífico o entendimento pela possibilidade de concurso 
material entre os crimes de lesão corporal e de abuso de autoridade; trago à baila, a 
propósito, a seguinte ementa: 
“Processual Penal - Nova definição jurídica aos fatos - Nulidade inexistente - Concurso 
material - Abuso de autoridade e lesões corporais.  
- Descrevendo a denúncia fatos típicos penais, pode o juiz, em observância a estes, dar-
lhes outra classificação jurídica, na forma do que estabelece o art. 383 do CPP, sem que 
tal procedimento acarrete nulidade à  sentença.  
- Se o agente age com abuso de autoridade, e causa lesões corporais na vítima, é 
aplicável a regra do concurso material. 
- Recurso não conhecido”. (REsp 12.614/MT, Rel.  Min.  Cid Flaquer Scartezzini, julg. 
24.06.92, DJ 17.08.92, p. 12507 - grifei). 
Não me parece que se possa apontar como desdoiro o fato de se ter enfrentado na ordem 
prestigiada no voto os diversos óbices suscitados no recurso; digo assim forrado em que, 
outra que tivesse sido a seqüência na abordagem dos pontos relevantes, idêntico teria 
sido o resultado.  Esforçado, pois, nessas razões, nego provimento às apelações.                  
É como voto.  

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.758-PE 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelado: JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS 
Advogada: DRA. DOLORES JANEIRO DURAN ALCÂNTARA (APDO.) 

EMENTA 
Processual Penal. Suspensão condicional do processo – Lei 9.099/95, art. 89. Condições 
obrigatórias. 
Decisão que, homologando a suspensão condicional do processo prevista no art. 89 da 
Lei 9.099, deixou de fixar as condições estabelecidas no § 1º do referido dispositivo. 
Norma cogente, que não outorga ao juiz a faculdade de deixar de aplicá-la. 
Nulidade do ato recorrido. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento em parte à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, 
que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 17 de setembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 

RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Trata-se de apelação interposta pelo MPF contra 
decisão do MM. Juiz Federal da 6ª Vara-PE que,  homologando a proposta de suspensão 
condicional do processo prevista no art. 89 da Lei 9.099/95, deixou de fixar as condições 
obrigatórias estabelecidas no § 1º do referido dispositivo legal. 
O ato judicial recorrido, ao argumento de que caberia ao Parquet a fixação daquelas 
condições, estabeleceu apenas duas condições especiais (obrigação do réu escovar os 
dentes após as refeições e de não pecar), omitindo-se quanto às legais. 
Sustenta o recorrente a nulidade da decisão, postulando “que seja determinado ao juízo 
de 1ª instância a designação de data para nova audiência de proposição da suspensão 
condicional do processo, com a necessária presença do acusado e seu defensor, sob as 
condições que vierem a ser estipuladas no mencionado ato processual”. (Fls. 99/100). 
Contra-razões apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão. 
Abri vista à douta PRR que opinou pelo provimento do recurso, em parecer assim 
resumido na ementa - fls. 119: 
"EMENTA: Penal e Processual Penal. Suspensão condicional do processo. Fixação das 
condições obrigatórias. 
  - Após o acusado aceitar a proposta do Mínistério Público de suspensão do processo, o 
juiz, recebendo a denúncía, a homologará, fixando as condições elencadas no § 1º do art. 
89 da Lei nº 9.099/95, podendo, ainda, impor ao acusado outras condições que entender 
necessárias, a teor do § 2º do mesmo dispositivo legal.   
- Pelo provimento do recurso”. 
Pedi revisão. 
Era o que cabia relatar. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O ato judicial recorrido omitiu-se quanto à 
fixação das condições obrigatórias para  a suspensão condicional do processo, previstas 
no art. 89 da Lei 9.099/95. 
O MPF havia interposto embargos de declaração, desacolhidos - fis. 95. 
Maneja agora o recurso de apelação, postulando a nulidade da decisão e designação de 
nova audiência, a fim de que sejam fixadas as condições previstas no § 1º do art. 89 da 
Lei 9.099/95.  
Examino inicialmente o cabimento da apelação. 
É que o artigo 593, inciso lI, do CPP, é expresso ao dispor: 
"Art. 593. Caberá apelação no prazo de (5) dias: 
.............................................................................................................. 
II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos 
casos não previstos no capítulo anterior”; (fls. 313). 
Decisões definitivas são aquelas que, decidindo, ou não, o mérito da causa, põem fim à 
relação processual ou a um termo ou etapa do procedimento processual, sendo, pois, 
decisões terminativas do feito.  Sobre o assunto, ensina o mestre Ary Franco, citado por 
Walter P. Acosta: 
"Sentença definitiva de absolvição ou condenação, proferida em 1ª instância, é a que 
resolve a questão principal, pondo termo ao processo, e a decisão definitiva, ou com força 
de definitiva, é a que, julgando um incidente, ou uma preliminar, prejudica a questão 
principal, pondo termo ao processo e à instância, e por alguns chamada decisão 
terminativa”. 
Ora, é curial que a decisão que homologa a suspensão condicional do processo prevista 
na Lei 9.099 nem é definitiva nem tem força de definitiva. 
Por outro lado, também não caberia, no caso, a interposição do recurso em sentido 
estrito, o que poderia levar à aplicação do princípio da fungibilidade. É que não está o 
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caso em apreço inserido entre as hipóteses previstas nos incisos do artigo 581 do Código 
de Processo Penal, cujo elenco é exaustivo. 
Assim, em princípio seria o caso de não se conhecer do recurso, 
como apelação, quer como recurso em sentido estrito. 
No entanto, em hipóteses como essa, em que não há previsão legal específica, vem se 
sustentando, tanto na doutrina como na jurisprudência, o cabimento excepcional do 
recurso genérico, no caso a apelação. É o que anota o Mestre Damásio de Jesus, verbis: 
“Cabimento de apelação. 
Não estando a hipótese prevista expressamente entre as atacáveis pelo recurso 
específico previsto no art. 581 do CPP, cabível é o recurso genérico da apelação (CPP, 
art. 593, II (TACrimSP, RT 525/393).  
(In Código de Processo Penal Anotado, Ed. Saraiva, 13ª ed., 1996, p. 403). 
Passo ao exame do mérito. 
Dispõe o art. 89 da Lei 9.099/95, verbis: 
“Art. 89.  Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, 
abrangidos ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá 
propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja 
sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais 
requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal). 
§ 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do juiz, este, recebendo 
a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, 
sob as seguintes condições: 
a - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo; 
b - proibição de freqüentar determinados lugares;  
c - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz; 
d - comparecimento pessoal e obrigatório a juizo, mensalmente, para informar e justificar 
suas atividades. 
§ 2º O juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, 
desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado”. 
Comentando o dispositivo acima, assevera Júlio Fabrini Mirabete, citado na apelação 
ministerial - fls. 99: 
"Ao homologar a proposta aceita de suspensão condicional do processo, o juiz deve, 
obrigatoriamente, impor as condições legais previstas no § 1º do art. 89. Este, 
expressamente, estabelece a natureza e o conteúdo das condições de imposição 
obrigatória..."  
(In Julgados Especiais Criminais, Atlas, 1997.  p. 100). 
Cogentes as condições previstas no dispositivo citado, não é outorgada ao juiz a 
faculdade de deixar de aplicá-las, nem, muito menos, ficando a sua aplicação 
condicionada a qualquer manifestação do Ministério Público. 
O que é facultado ao juiz é a possibilidade de especificar outras condições, além das 
obrigatórias (art. 89, § 2º).  Jamais, deixar de aplicar as condições legais, salvo absoluta 
impossibilidade de fazê-lo. 
Afigura-se, portanto, manifestamente ilegal o ato judicial que suspende o processo nos 
termos do art. 89 da Lei 9.099/95, mas não fixa as condições legais para gozo do 
benefício. 
Por esse motivo, dou provimento  em parte à apelação para anular o processo a partir das 
fls. 90, inclusive. 
É como voto. 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.774-PE 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
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Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelado: RADILSON VIANA DO NASCIMENTO 
Advogados: DRS. ANTÔNIO FELICIANO DE MENDONÇA E OUTROS  (APDO.) 

EMENTA 
Penal. Estelionato. Comprovação da obtenção de vantagem ilícita. Provimento do recurso. 
Prescrição retroativa. 
1. Ilícito que se caracteriza como estelionato (artigo 171 do Código Penal), e não como 
advocacia administrativa (artigo 321 do mesmo diploma), consoante entendimento do 
ilustrado julgador a quo. 
2. Comprovado o induzimento das vítimas em erro, bem como a obtenção de vantagem 
ilícita, caracteriza-se o estelionato. 
3. Apelação provida para se reconhecer que a conduta do réu subsume-se à hipótese do 
artigo 171 do Código Penal. Reprimenda que se concretiza em 1 (um) ano de reclusão e 
10 (dez) dias-multa. 
4. Decurso de mais de quatro anos entre a ocorrência do delito e a data do recebimento 
da denúncia. Incidência da prescrição retroativa (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, § 2º, 
do Código Penal). Extinção da punibilidade que se decreta, com arrimo no artigo 107, 
inciso IV, do mesmo Estatuto. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos entre partes acima identificadas, decide 
a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar 
provimento à apelação e decretar extinta a punibilidade, nos termos do relatório, voto do 
Juiz Relator e notas taquigráficas constantes nos autos, que fazem parte integrante do 
presente julgado.  
Custas, como de lei. 
Recife, 27 de agosto de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de ação penal ajuizada pelo Ministério 
Público Federal, onde figura como acusado Radilson Viana do Nascimento, tido como 
incurso nas penas do artigo 171 do Código Penal. 
Narra-se, na peça acusatória de fls., que, no ano de 1989, o acusado, servidor público 
então lotado no Setor de Cálculos e Execuções da Secretaria Administrativa da Justiça 
Federal, prontificou-se a auxiliar José Barbosa de Lucena a quitar a dívida, calculada pelo 
acusado, de Ncz$ 3.592.890,91 (três milhões, quinhentos e noventa e dois mil, oitocentos 
e noventa cruzados novos e noventa e um centavos), de responsabilidade de José 
Barbosa, junto ao Instituto Jurídico de Terras Rurais – INTER. 
Para tal mister, exigiu o acusado dois cheques, um no valor de Ncz$ 555,06 (quinhentos e 
cinqüenta e cinco cruzados novos e seis centavos), nominal à Caixa Econômica Federal, 
e outro ao portador, no valor de Ncz$ 644,00 (seiscentos e quarenta e quatro cruzados 
novos), comprometendo-se a reduzir a dívida em contenda. 
O Sr. José Barbosa de Lucena, em data posterior, voltou a procurar o acusado, não o 
encontrando. Narrou, então, os fatos à supervisora da seção, a qual, efetuando 
novamente os cálculos, constatou que a importância devida ao INTER era de somente 
Ncz$ 555,06 (quinhentos e cinqüenta e cinco cruzados novos e seis centavos), valor 
correspondente ao cheque nominal pago pelo mesmo. Evidenciado restou o delito, 
dessarte, “ante o recebimento do segundo e desnecessário cheque”. 
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Na mesma época, o Sr. Rodolfo Alves Bastos também pretendia regularizar sua situação 
no INTER. Ao procurar o acusado para que calculasse sua dívida, afirmou este que 
saldaria o débito, mediante pagamento de Ncz$ 300,00 (trezentos cruzados novos). O Sr. 
Rodolfo, todavia, diante da proposta, não mais o procurou, levando o conhecimento do 
ilícito à Justiça Federal. 
O terceiro “episódio” ocorreu com o Sr. Manoel Pessoa de Melo Neto, o qual pagou ao 
acusado mais de mil cruzados novos, em espécie, para que este regularizasse a situação 
de seu irmão – Milton Pessoa de Melo – junto ao INTER. Ocorre que, conforme 
posteriormente constatado, correspondia a dívida a apenas Ncz$ 660,84 (seiscentos e 
sessenta cruzados novos e oitenta e quatro centavos). 
Por se tratar de funcionário público, foi o acusado notificado para se defender, nos termos 
do artigo 514 do Código de Processo Penal. Limitou-se o mesmo, em sua defesa, ao 
argumento de que já teria sofrido punição disciplinar na esfera administrativa. 
A denúncia foi recebida em 2 de dezembro de 1993. Após regular instrução, com outiva 
de testemunhas, inclusive, foram ofertadas alegações finais pelo Parquet Federal e pelo 
acusado (às fls. 255/257 e 259/265, respectivamente). 
Sentença de fls. 267 usque 270. Entendeu o MM. Julgador singular, valendo-se da 
prerrogativa que lhe concede o artigo 383 do CPP, que não seria hipótese de estelionato 
– delito capitulado no artigo 171 do Código Penal Brasileiro –, mas do crime previsto no 
artigo 321 do citado diploma legal – advocacia administrativa. Ressaltou não existirem 
provas suficientes a ensejarem a tipificação no mencionado artigo 171, posto não se 
haver comprovado a obtenção de vantagem ilícita pelo acusado, nem a ocorrência de 
prejuízo aos particulares ou à Administração Pública. 
Atendendo-se às diretrizes fixadas no artigo 59 do Código Penal Brasileiro, bem como à 
ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, fixou a pena em 10 (dez) dias-
multa, à razão de R$ 10,00 (dez reais) por dia. 
Inconformado, recorreu o Ministério Público Federal (apelação de fls. 275/279), a pugnar 
pela condenação do réu nas penas do artigo 171 do CPB, e não nas do artigo 321. 
Aduziu, em suma: (a) o réu, valendo-se da condição de servidor lotado no Setor de 
Cálculos da Justiça Federal, calculou as dívidas dos Senhores José Barbosa de Lucena, 
Manoel Pessoa de Melo Neto e Rodolfo Alves Bastos em montantes superiores aos 
efetivamente devidos, induzindo os mesmos em erro; (b) o induzimento e manutenção 
das vítimas em erro, a obtenção de vantagem patrimonial indevida e o prejuízo das 
vítimas que pagaram a maior seus débitos caracterizam o crime de estelionato; (c) há 
várias contradições feitas pelo próprio réu, quando de seu interrogatório, a exemplo da 
afirmação de que o único cálculo feito para o Sr. José Barbosa de Lucena seria aquele 
efetuado no dia da entrega do cheque; afirmação esta que contraria a prova de fls. 16, 
onde se acha o cálculo feito pelo réu (com sua assinatura) em data anterior à data do 
cheque, e em montante bem superior ao efetivamente devido; (d) o fato de terem sido os 
particulares os induzidos a erro (e não a Administração Pública Federal) não significa 
incompetência da Justiça Federal para o julgamento do feito, à conta do teor da Súmula 
nº 254 do extinto Tribunal Federal de Recursos. 
Contra-razões às fls. 282 usque 288. Alega-se, basicamente, que em nenhum momento 
foi comprovada a ocorrência de lesão às “pseudo” vítimas. 
O acusado não desafiou recurso de apelação. 
Instada a apresentar parecer, manifestou-se a Procuradoria Regional da República, às fls. 
293/296, pelo provimento do apelo. Salienta-se, no opinativo ministerial, existirem provas 
suficientes de que o réu solicitou e obteve vantagem pecuniária em detrimento das 
pessoas que lhe entregaram os valores para pagamento de tributos devidos ao 
INTER/INCRA. 
É o relatório. Ao eminente Revisor. 
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VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Penso, rendendo a devida 
homenagem aos entendimentos dissonantes, que o crime praticado pelo réu foi o de 
estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal Brasileiro, e não o de advocacia 
administrativa (artigo 321 do mesmo diploma legal), tal como entendeu o ilustrado Juiz a 
quo. 
Em que pesem as inspiradas razões expostas na r. sentença, tenho que restou 
comprovada, no caso vertente, a obtenção de vantagem ilícita pelo réu. E porque foi 
comprovada a obtenção da referida vantagem, aliada ao induzimento das vítimas em erro, 
caracterizada restou a prática do estelionato. 
O depoimento da testemunha José Barbosa de Lucena (fls. 230/231 dos autos), deixa 
claro haver o mesmo entregue ao acusado dois cheques (cujas cópias demoram às fls. 66 
e 67), mediante solicitação deste. Ocorre que, de acordo com o mesmo depoimento, os 
valores dos dois cheques – somente depois se descobriu – eram bastante superiores ao 
valor total da dívida, sendo um deles já suficiente para a quitação da mesma.  
O pagamento de dois cheques deveu-se a induzimento da vítima em erro, pois o acusado, 
ao efetuar os cálculos do débito do Sr. José Barbosa junto ao INTER/INCRA, informou ao 
mesmo que o valor devido corresponderia a Ncz$ 3.592.890,91 (três milhões, quinhentos 
e noventa e dois mil, oitocentos e noventa cruzados novos e noventa e um centavos), 
conforme planilha assinada pelo réu às fls. 16 dos autos. Comprometeu-se, todavia, na 
oportunidade, a reduzir o valor do débito, solicitando os multicitados cheques (um nominal 
à Caixa e outro ao portador). 
Conforme já ressaltado, no entanto, veio o Sr. José Barbosa a descobrir, posteriormente, 
que o valor da dívida era bastante inferior aos Ncz$ 3.592.890,91, alcançando, apenas, 
Ncz$ 555,06 (quinhentos e cinqüenta e cinco cruzados novos e seis centavos), quantia 
esta, por seu turno, correspondente ao valor do primeiro cheque emitido. O segundo 
cheque, portanto, foi embolsado pelo acusado. 
O segundo cheque, diversamente do primeiro, não foi utilizado para pagamento do débito 
do Sr. José Barbosa de Lucena junto ao INTER/INCRA, pois não houve depósito do 
mesmo na Caixa Econômica Federal – instituição financeira encarregada do recebimento. 
Sustenta o acusado, no entanto, que não teria embolsado o valor do segundo cheque; 
reporta-se, em defesa, aos extratos bancários fornecidos pela Caixa Econômica Federal, 
às fls. 119 e 120, relativos à movimentação de sua conta corrente. Observa não haver 
qualquer depósito de cheque de Ncz$ 644,00 (seiscentos e quarenta e quatro cruzados 
novos), o qual, segundo a testemunha José Barbosa de Lucena, teria ao mesmo (ao 
acusado ) sido entregue. 
A ausência de depósito do referido cheque não constitui, ao meu sentir, prova suficiente 
de que o acusado não o tenha mesmo recebido. A uma, porque o cheque foi emitido ao 
portador, ou seja, poderia ser descontado junto ao caixa, não exigindo depósito em conta 
corrente para ulterior compensação (não se tratava de cheque nominal ou de cheque 
“cruzado”); a duas, porque é muito pouco provável que um cheque produto de crime fosse 
depositado pelo acusado em sua própria conta corrente, haja vista a possibilidade de vir a 
constituir prova contra ele mesmo. 
Observe-se, a propósito, o documento de fls. 90 dos autos, fornecido pelo Banco Mossoró 
(banco sacado do cheque nº 164204), onde se afirma, expressamente, que referido 
cheque, no valor de Ncz$ 644,00 (seiscentos e quarenta e quatro cruzados novos) foi 
pago diretamente pelo caixa. 
Tal evidência, ao meu sentir, aliada ao depoimento do Sr. José Barbosa de Lucena, que 
confirma a entrega dos dois cheques ao acusado, faz prova de haver este obtido 
vantagem ilícita, em detrimento daquele. Tenha-se em conta, reinsisto, que somente o 
primeiro cheque (no valor de Ncz$ 555,06) foi usado para quitação da dívida do Sr. José 
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Barbosa, que acreditava ter emitido os dois cheques para a aludida quitação. 
Configurados se apresentam, destarte, os elementos caracterizadores do crime de 
estelionato, tal qual sustentado na peça acusatória. 
Forrado nessas razões, dou provimento à apelação, para condenar o acusado nas penas 
do artigo 171 do Código Penal Brasileiro*. 
Atento às regras do artigo 59 do CPB, e à conta dos bons antecedentes do acusado, da 
ausência de mácula em sua reputação social e das conseqüências pouco gravosas do 
crime, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, de um ano de reclusão, mais 
multa. Fica esta arbitrada em dez dias-multa, à razão de R$ 10,00 (dez reais) por dia. 
Dada a inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes e de causas de aumento 
ou diminuição da pena, permanece esta (concretiza-se, portanto) em um ano de reclusão 
e multa. 
Cumpre anotar, à guisa de conclusão, todavia, que incidiu, in casu, a prescrição punitiva, 
tomando-se por base a pena concretamente aplicada. 
Com efeito, se a pena cominada é de um ano, o prazo prescricional é de quatro anos, 
consoante o artigo 109, inciso V, do Código Penal em vigor. O § 2º do artigo 110,  ao 
tratar da prescrição retroativa, dispõe que esta “pode ter por termo inicial data anterior à 
do recebimento da denúncia ou da queixa”. 
No caso sub examine, observo, decorreram mais de quatro anos entre a data dos fatos 
(ocorridos em abril e maio de 1989) e a data de recebimento da denúncia – 2 (dois) de 
dezembro de 1993. 
Força é, dessarte, decretar-se, tal como faço,  a extinção da punibilidade, com arrimo nos 
artigos 107, IV, 109, V, e 110, § 2º, do Código Penal Brasileiro – CPB. 
Posto isto, dou provimento à apelação, decretando, contudo, extinta a punibilidade. 
É como voto. 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.991-PE  
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelados OTÁVIO GARIBALDI PINTO, INÁCIO AMÉRICO DE MIRANDA FILHO, 
LÚCIO CLÁUDIO PEDROSA DE MELO E AGILDO ALEXANDRE PEREIRA DA ROCHA 
Advogados: DRS. KARLISE PINTO COSTA, JACINTA DE FÁTIMA COUTINHO 
MOURA E CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA (APDOS.) 

EMENTA 
Penal.  Concussão.  Art. 316 do CP. Ausência de provas. 
- A condenação do réu pode basear-se apenas em indícios. O sistema da livre convicção 
do juiz permite que se assente a condenação nesses elementos, sob pena de deixar-se 
impune o crime no qual não seja possível a colheita de prova testemunhal ou pericial.  
Todavia, impende que os dados existentes nos autos autorizem o juízo condenatório. 
- Hipótese em que não foram encontrados elementos de prova suficientes para a 
condenação dos denunciados.  Absolvição.  
- 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 do presente julgado. 
Recife, 10 de setembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: A espécie está bem analisada no Parecer 750/98, da 
lavra do eminente Procurador Regional da República Dr. Hélio José Tavares: 
"Cuidam os presentes autos de apelação interposta pelo Ministério Público Federal, 
visando a obter a reforma da sentença proferida pelo MM.  Dr. Juiz Federal da 2ª Vara-PE 
(fls. 1188/1196), que absolveu os réus Otávio Garibaldi Pinto, Lúcio Cláudio Pedrosa de 
Melo, Inácio Américo de Miranda Filho e Agildo Alexandre Pereira da Rocha da prática da 
conduta delituosa tipificada no art. 316, c/c o art. 29 do Código Penal, e que teria 
consistido em exigência de vantagem indevida feita pelos mesmos a Júlio Machado Costa 
Filho, sócio-gerente da Usina Mussurepe, a pretexto de dar sumiço em documentos 
representativos de débitos existentes junto ao INSS. 
Em sua sentença justificou o Magistrado que contra os denunciados existiam apenas 
indícios, não havendo prova quer da materialidade do delito, quer da autoria, pelo que 
julgou improcedente a ação criminal e absolveu os mesmos. 
Após expor a dinâmica dos fatos, tal como já o fizera em sua denúncia, sustentou o 
apelante em suas razões: 'De tudo que foi exposto, verifica-se que existe uma série de 
indícios convergentes que nos levam a um grau de convencimento suficiente à 
condenação.  Embora se tenha apenas a palavra das vítimas de que foram extorquidas 
pelos denunciados,  todos os fatos acima analisados confirmam a veracidade de tais 
alegações (fis. 1209, 3º parágrafo). 
Sustentou ainda serem os indícios considerados como espécie de prova pelo Código de 
Processo Penal para justificar o valor probatório dos mesmos. Transcreve comentários de 
Júlio Fabrini Mirabete. 
Pediu, por fim, fosse dado provimento ao recurso, julgando-se procedente a denúncia. 
O apelado Otávio Garibaldi Pinto apresentou contra-razões às fis. 1216/1221.  Sustentou, 
em síntese, 'que de tudo que dos autos consta resultam, tão-somente, as acusações das 
vítimas, das quais nenhuma restou comprovada’. 
O apelado Inácio Américo de Miranda Filho, através de defensora dativa (fls. 1224), 
contra-arrazoou às fis. 1226/1227.  Limitou-se a pugnar pela manutenção da sentença 
absolutória. 
Lúcio Cláudio Pedrosa de Melo e Agildo Alexandre Pereira Rocha, também através de 
defensora dativa (fis. 1224), contra-arrazoaram às fis. 1229/1234. Sustentaram, em 
síntese, que ‘não há de se condenar um inocente simplesmente pela existência de 
indícios de delito’. 
Processado o apelo perante o Juiz a quo, subiram os autos a esse Tribunal Regional 
Federal – 5ª Região, vindo em seguida ao Ministério Público Federal" (fls. 1239/1240). 
O parecer conclui pelo improvimento do recurso, em razões que estão resumidas na 
seguinte ementa: 
“EMENTA: Apelação criminal.  Concussão.  Art. 316, c/c 29 do CP.  Ausência de provas.  
Denúncia baseada em indícios consistentes em declarações dos ofendidos. 
Improvimento. 
1. A simples presença de vagos indícios da prática do delito não constitui prova suficiente 
para gerar o juizo de certeza embasador do decreto condenatório. 
2. Inadmissível a condenação dos denunciados ante a simples palavra daqueles que se 
sentiram ofendidos, quando essas afirmações não chegam a ser corroboradas por outros 
elementos de prova. 
3. Diversamente ocorre na fase de instauração da ação penal, quando apenas os indícios 
justificam a apresentação de denúncia. 
4. Improvimento do apelo que se sugere”. (Fls. 1239). 
Acrescento que vieram aos autos as contra-razões de apelado ofertadas em favor do 
acusado Inácio Américo de Miranda Filho, que deixaram de ser juntadas no devido tempo. 
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É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Segundo a denúncia, os réus, ora apelados, 
teriam cometido o crime de concussão, assim descrito no art. 316 do Código Penal: 
"Art 316.  Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função 
ou antes de assumi-Ia, mas em razão dela, vantagem indevida: 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa. 
Em suma, alegou o Ministério Público Federal que Lúcio Cláudio Pedrosa de Melo, em 
nome de Otávio Garibaldi Pinto, Procurador do INSS, teria solicitado da vítima, Júlio 
Machado Costa Filho, US$ 50.000,00 (cinqüenta mil dólares norte-americanos), 
posteriormente reduzidos para US$ 30.000,00 (trinta mil dólares norte-americanos) e, 
finalmente, para US$ 10.000,00 (dez mil dólares norte-americanos), sob a ameaça de 
prisão administrativa, com a promessa de dar sumiço aos documentos relativos à dívida 
da Usina Mussurepe Ltda., gerenciada pela vítima. 
Acrescenta-se que, no dia 18.12.93, um sábado, por volta das dez horas, o Procurador 
Garibaldi, fazendo-se passar por Juiz Federal, acompanhado dos demais denunciados, 
Lúcio Cláudio e Inácio Filho, como se fossem policiais federais, e Agildo Alexandre, como 
se fosse Oficial de Justiça, teriam invadido a sede da empresa, a pretexto de darem 
cumprimento a um mandado de citação e penhora, isolando os portões, apreendendo a 
produção de açúcar e melaço existente, prometendo resolver o impasse mediante o 
pagamento de US$ 30.000,00 (trinta mil dólares norte-americanos).  Além disso, teriam 
apreendido um caminhão de melaço do Sr. Aluisio da Cunha Moraes Filho, de quem 
Otávio Garibaldi e Lúcio Cláudio teriam exigido a quantia de Cr$ 1.000.000,00 (um milhão 
de cruzeiros), reduzida para Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros), paga com um cheque do 
Sr. Marcelo Lemos de Almeida, para a liberação . 
O valor do cheque é também referido como sendo de CR$ 100.000,00 (cem mil 
cruzeiros). 
O ilustre sentenciante fez circunstanciada análise da prova colhida durante a instrução, 
sobressaindo-se os seguintes pontos: 
a) que Aluisio da Cunha Moraes Filho, como ofendido ou testemunha, não trouxe maiores 
esclarecimentos sobre os fatos, limitando-se a informar ter recebido a exigência do 
pagamento de cem mil reais, através de Edemir; 
b) que Edemir Miguel da Rocha Albuquerque, entre outras informações, declarou que 
Lúcio Pedrosa afirmara, na presença de Aloísio, que poderia retirar o mandado de busca 
e apreensão mediante o pagamento de trinta mil dólares, a serem rateados entre o Juiz 
de Paudalho, o Juiz Federal e os restantes; 
c) que, posteriormente, essa última testemunha, através de advogado, disse estar 
sofrendo ameaças por parte de Júlio Machado e Edy Nelson Azevedo, que o teriam 
pressionado a incriminar os denunciados; 
d) que a testemunha Maria José Bezerra da Silva, que saberia da exigência do valor 
supra, pelo Procurador GARIBALDI, não foi localizada, através da Carta Precatória de fls. 
525-562; 
e) que a testemunha Manoel Terêncio dos Santos, químico da Usina, só ouviu referência 
ao fato através de terceiros; 
f) que a testemunha Jorge Luiz Carvalho de Araújo declarou não haver presenciado a 
exigência ou entrega do dinheiro; 
g) que os Oficiais de Justiça ouvidos não se referem aos fatos; 
h) que o cheque de cem mil cruzeiros reais nunca foi sacado. 
Não obstante tais ponderações, o Ministério Público Federal em primeira instância pediu a 
reforma da sentença. 
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Embora reconheça que o acusado Otávio Garibaldi Pinto não se fizera passar por Juiz 
Federal, mas apresentou-se como Procurador do INSS, assinala alguns indícios que 
mereceriam especial atenção: 
1) que o réu, mesmo estando em gozo de férias, deslocou-se a Paudalho para 
acompanhar o Oficial de Justiça para efetivação da penhora na Usina, acompanhado de 
pessoas estranhas; 
2) que, mesmo não tendo havido citação, insistira com o meirinho para a lavratura do auto 
de penhora; 
3) que, apesar disso, o Oficial certificou não haver cumprido a diligência por não ter 
encontrado os representantes legais da devedora; 
4) que o deslocamento do Procurador, em dia de sábado, quando se achava em gozo de 
férias, é fato inédito; 
5) que o Oficial de Justiça José Amaro Barbosa afirmou saber que não podia realizar a 
penhora, mas que assim agiu pressionado pelos denunciados; 
6) que não seria crível que o réu tenha se deslocado a Paudalho em dia de sábado, 
durante suas férias, para a prática de ato processual que nenhuma vantagem traria para o 
INSS; 
7) que o réu conhecia os demais denunciados, não tendo havido um encontro casual, 
como afirmam estes últimos; 
8) que não merece crédito o depoimento da testemunha Edemir Miguel Rocha 
Albuquerque de que fora pressionado pelos diretores da Usina, ressaltando a sua 
insistência em negar fatos incontroversos, além de estar em contraposição com os 
depoimentos de Aloísio Moraes e Sávio Marcelo Lemos de Almeida. 
Não há dúvida de que a condenação do réu pode basear-se apenas em indícios. O 
sistema da livre convicção do juiz permite que se assente a condenação nesses 
elementos, sob pena de deixar-se impune o crime no qual não seja possível a colheita de 
prova testemunhal ou pericial.  Todavia, impende que os dados existentes nos autos 
autorizem o juizo condenatório. 
Tendo em vista que a responsabilidade principal foi atribuída ao primeiro acusado, Otávio 
Garibaldi Pinto, por ser Procurador do INSS e ter tomado a iniciativa quanto aos fatos que 
resultaram na presente ação penal, passo a analisar as razões do pedido de reforma com 
enfoque sobre a sua pessoa. 
A robusta argumentação do apelante pode deixar alguma dúvida quanto ao acerto da 
sentença absolutória, mas ela se esvanece com o simples exame dos documentos 
trazidos com as alegações finais. 
De fato, causa multa estranheza o fato de um Procurador do INSS em férias deslocar-se 
ao interior do Estado, em dia de Sábado, para tentar realizar penhora quando sequer 
ocorrera a citação da devedora. 
Não se pode dar muita credibilidade ao depoimento dos ofendidos, diretores de uma 
empresa com diversas execuções promovidas pelo INSS, que poderiam ter interesse em 
causar tumultos para dificultar a penhora dos bens necessários à garantia do crédito da 
autarquia.  O sócio Júlio Machado Costa Filho disse ter reconhecido a voz de Lúcio 
Pedrosa, tendo antes afirmado que nunca conversara com ele, para depois emendar, 
dizendo que a pessoa se identificara como Lúcio Pedrosa. 
O cheque no valor de cem mil cruzeiros representa menos de quarenta reais.  O valor 
jamais sacado é pouco representativo.  Não se pode imaginar que o Procurador tenha se 
deslocado de sua residência, num dia de sábado, durante suas férias, juntamente com os 
três outros denunciados, para receberem esse valor.  Resultaria em menos de dez reais 
para cada um.  Considerando-se a despesa com o combustível e a alimentação da 
comitiva, teríamos uma operação pouco razoável. 
A leitura dos autos leva à possibilidade de outra versão.  Os feitos do INSS em Paudalho 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

eram acompanhados pelo advogado Chrispim Coelho Muniz Neto, recentemente falecido, 
cujo estado de saúde exigia cuidados.  Na correspondência de fls. 1.169/1.171, ele se 
reporta às ocorrências dos autos, ressaltando que não pôde comparecer ao ato 
processual "porque estava em tratamento de hemodiálise na Nefroclínica, em Recife". 
Afasta a hipótese de extorsão, oferecendo a seguinte explicação: 
- A versão mais verdadeira do fato é a de que todo embaraço e dificuldades, bem como a 
pecha de extorsão, a qual nunca existiu, foi uma manobra ardilosa, bem arquitetada, pelo 
advogado da diretoria da empresa executada, Dr. Luiz Ribeiro, militante na Comarca de 
Paudalho, vez que com o alarde teve tempo para retirar a produção de açúcar, de melaço 
e álcool.  Para uma empresa pré-falida, a retirada da produção também encerrou a 
moagem. 
Apesar de não ser advogado constituído do INSS, cujo contrato tomei ciência da rescisão 
unilateral em 14 de setembro findo, aproveito o ensejo para comunicar ao nobre colega 
que além dos pedidos de falências feitos pela Dedine/SA, Banco do Brasil SA e outras 
exeqüentes, os que se dizem diretores da usina Mussurepe estão loteando o 
remanescente de terras do Engenho Mussurepe, com vendas de granjas de 01 (um) a 03 
(três) hectares, mesmo sem autorização judicial, sem planta aprovada nem registrada. 
Desta feita está se consolidando um verdadeiro estado de falência da Usina Mussurepe, 
de propriedade da Sociedade Brasileira Refinadora de Açúcar Ltda., o que poderá resultar 
em graves prejuízos aos credores privilegiados, como é o caso do INSS. 
Espero que o colega cientifique o atual Procurador Regional do INSS em Pernambuco, 
tome conhecimento e providências judiciais que pertinem ao INSS". 
Em outra correspondência, datada de 04.11.93, informa que 11 processos contra a Usina 
achavam-se conclusos desde dezembro de 1992. 
O MM. Juiz  Eduardo G. Maranhão (fis. 1.172) refere as tentativas de resolver as 
pendências da Usina através de parcelamento, através da iniciativa dos advogados do 
credor, o denunciado e o Dr. Chrispim. 
Também consta declaração do Dr. Fernando Elysio Galvão Wanderley, advogado da 
Usina, durante seis anos, de que jamais ouvira referências depreciativas ao acusado, 
ressaltando que sempre o teve “na mais alta conta e no mais alto conceito" (fis. 1.163). 
Registro, ainda, a declaração firmada pelo advogado Brenno Affonso de Amorim, quanto 
ao empenho do primeiro denunciado como Procurador do INSS na defesa dos interesses 
da autarquia, observando que "sempre esteve à frente, pessoalmente, na orientaçâo e 
acompanhamento dos advogados constituídos no interior do Estado, com vistas a uma 
maior arrecadação para a Previdência Social” (fis. 1.167). 
Tais elementos tornam menos segura a brilhante argumentação do douto subscritor da 
apelação, em especial no que tange à convergência dos indícios por ele arrolados. 
A propósito, chamo à colação o não menos brilhante pronunciamento do Dr. Hélio José 
Tavares, ilustre Procurador Regional da República que oficia perante esta Turma, na 
seguinte passagem: 
"Cabe analisar, aqui, se merece ou não ser reformada a sentença absolutória.  Para que 
se opine a respeito, toma-se desnecessária uma incursão sobre todo o conjunto 
probatório constante dos autos, consistente apenas em depoimentos pessoais.  É que se 
pode verificar sem grande dificuldade que não existem, efetivamente, provas 
consistentes, seja da materialidade seja da autoria.  O que há são apenas indícios. 
A esse respeito estão acordes tanto o Magistrado prolator da sentença absolutária quanto 
o ora apelante.  Atente-se para o trecho da parte dispositiva da sentença que se 
transcreve (fls. 1196, 3º parágrafo): 
‘Não encontro, pois, provas seguras da materialidade, tampouco da autoria do delito de 
concussão, tipificado no caput do art. 316 do Código Penal Brasileiro, como consignado 
na denúncia, mas apenas indícios, e com base apenas em indícios o Juiz não pode 
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condenar quem quer que seja’. 
O mesmo se diga do arrazoado pelo apelante, conforme transcrições já feitas e 
constantes de fls. 1209.  Vejam-se: 
‘De tudo que foi exposto, verifica-se que existe uma série de indícios convergentes que 
nos levam a um grau de convencimento suficiente à condenação...'  
Deve-se, atentar que o art. 239 do CPP trata dos indícios como espécie de prova...' 
Resta indagar se se justificaria uma condenação baseada apenas em tais indícios, 
mormente em se tratando de um delito de tamanha gravidade.  A esse respeito, 
pertinentes são os comentários do Professor Camargo Aranha: 
“Partindo-se do princípio de que a sentença condenatória criminal só é admissível e 
possível mediante uma certeza plena, não sendo admitida pelo possível ou pelo provável, 
não fornecendo a prova indiciária uma certeza plena, não serve ela e somente ela como 
alicerce de uma decisão penal condenatória.  Há, sem dúvida, uma profunda 
incompatibilidade entre a certeza exigida para a sentença e a prova indiciária, que de 
forma alguma leva à certeza exigida’. (In Da prova no Processo Penal - Adalberto José Q. 
T. de Camargo Aranha, 3ª ed., São Paulo, Saraiva, 1994, p. 169). 
Vejam-se também os julgados abaixo transcritos: 
‘Para afirmar o raciocínio indicativo e estear uma decisão condenatória, é mister que os 
indícios estejam perfeitamente concatenados, devendo existir entre eles relação de 
causalidade.  A falta de um elo na cadeia indiciante basta para impedir uma conclusão de 
certeza daquilo que se quer provar' (Acrim 39.317, TJSP, Rel.  Manuel Carlos, RT, 
218/96). 
........................................................................................................................ 
‘Para que os indícios possam autorizar a condenação é indispensável o concurso das 
condições seguintes: a) que os elementos materiais do crime estejam plenamente 
provados; b) que, em recíproco apoio por forma inequívoca e concludente, incriminem o 
acusado, importando a exclusão de qualquer hipótese favorável a este’. (ACrim 10.913, 
Rel. Manuel Carlos, RT, 169/76). 
Esclareça-se, por oportuno, que esses indícios constantes dos autos consistem apenas 
em declarações policiais e judiciais prestadas por Júlio Machado Costa Filho e Edy 
Nelson Arruda Azevedo, sócios na firma Usina Mussurepe Ltda. e arrolados como 
ofendidos. 
Ora, há que se ter como inadmissível a condenação dos réus ante a simples palavra 
daqueles que se sentiram ofendidos, mormente quando essas afirmações não chegam a 
ser corroboradas por outros elementos de prova. 
Efetivamente, no presente caso, a simples prova indiciária é insuficiente.  Embora as 
vítimas tenham confirmado em juízo as declarações prestadas perante a autoridade 
policial, o conteúdo dessa ‘prova’ não é suficiente para gerar o juízo de certeza 
embasador do decreto condenatório.  Diversamente ocorre na fase de instauração da 
ação penal, quando apenas os indícios justificam a apresentação da denúncia” (fis. 
1240/1241). 
Em razão do exposto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 56.005-CE  
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: AUTO VIACÃO SÃO JOSÉ LTDA. 
Advogada: DRA. ANA LAURA MELO DO NASCIMENTO (APDA.) 

EMENTA 
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Tributário. Dedução integral de prejuízos acumulados, sem a limitação de 30% 
estabelecida pela Lei nº 8.981/95. Não cumprimento do princípio constitucional da 
anterioridade. 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, 29 de setembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a Fazenda Nacional contra sentença 
que concedeu a segurança, para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante de 
deduzir, do seu lucro real, o prejuízo compensável, acumulado até 31 de dezembro de 
1994, na apuração do Imposto de Renda referente ao ano-base encerrado de janeiro de 
1995 e demais períodos subseqüentes, afastando a limitação em 30% do lucro real, 
introduzida pelos arts. 42 e 58 da Lei nº 8.981/95. 
Alega, em resumo, que a Medida Provisória nº 812/94, da qual proveio a referida lei, 
cumpriu a exigência constitucional da anterioridade. 
É o relatório.  
Peço dia para julgamento. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Trata-se de pedido de autorização de 
compensação integral de prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa existentes até 
dezembro de 1994, para fins de determinação da apuração do Imposto de Renda, bem 
como da suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo à limitação imposta pela 
Lei nº 8.981/95. 
Para que se cumpra o princípio constitucional da anterioridade tributária, previsto no art. 
150, III, b, da Constituição Federal, nenhum tributo pode ser cobrado no mesmo exercício 
financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou.  
A edição da Medida Provisória n. 812/94 no Diário Oficial da União, no último dia do ano, 
sem que tenha ocorrido a efetiva circulação do jornal, não dá efetividade ao requisito da 
publicidade, indispensável à vigência e eficácia dos atos de caráter normativo.  
A Lei nº 8.981/95, editada com base naquela medida provisória, ao limitar a compensação 
dos prejuízos fiscais, nos exercícios subseqüentes, em 30%,  desvirtuou os conceitos de 
renda e de lucro, violando o próprio Código Tributário Nacional, pois não se pode 
considerar como renda o que é prejuízo.  
Não podem ser admitidas, portanto, as limitações impostas pelo referido diploma legal. 
Por essas razões, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 63.027-AL 
Relator O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE  
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelada: USINA CAETÉ S/A - FILIAL MARATUBA 
Advogados: DRS. BRUNO MENDES E OUTROS (APTE.) E JOSÉ PETRÔNIO N. S. 
JÚNIOR E OUTROS (APDA.) 
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EMENTA 
Tributário e Previdenciário. Apelação em Mandado de Segurança. Contribuição sobre 
folha de salários. Verbas indenizatórias. Conceito de folha de salário. Impossibilidade de 
instituição de nova fonte de custeio via medida provisória. 
Não engloba o conceito de salário as indenizações ou compensações de um direito, 
substituído por pecúnia. 
Tratando-se de verba com caráter exclusivamente indenizatório, não há que incidir a 
contribuição previdenciária. 
Instituição de nova fonte de custeio da previdência social demanda a sua veiculação em 
lei complementar, e não em medida provisória. 
Apelação e remessa improvidas. 

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, 10 de setembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Cuida-se de apelação e remessa 
oficial em ação mandamental, onde o ilustre Juiz Federal, após ponderar se o aviso prévio 
indenizado, o abono pecuniário e a indenização de tempo de serviço do empregado não 
optante integram o conceito de salário, integrando a folha de salários da empresa 
impetrante, entendeu pela não inclusão no conceito de salário e que, sendo assim, a 
instituição de nova fonte de custeio da previdência social demanda a sua veiculação em 
lei complementar, conforme preceitua a Constituição Federal, pois a CF permitiu a 
instituição de contribuições sociais e previdenciárias apenas sobre a folha de salário, o 
faturamento e o lucro. No caso de criação de outras fontes, além dessas, a Constituição 
exige, todavia, a utilização de lei complementar. 
Em suas razões, o INSS alegou a perfeita compatibilidade da medida provisória em face 
da CF, sendo possível a inclusão de verbas indenizatórias entre os componentes do 
salário-de-contribuição. 
Devidamente processado o recurso e também por força do reexame necessário, subiram 
os autos a este Tribunal e a mim foram distribuídos. 
Dispensada a revisão por se tratar de matéria predominantemente de direito (art. 30, IX, 
do RI). 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): A questão a ser analisada 
debruça-se em dois pontos cruciais: a conceituação de salário, para saber se nele se 
inclui as verbas indenizatórias e, conseqüentemente, se estas integraram a folha de 
salários da empresa impetrante e, caso negativa a resposta à indagação anterior, a 
possibilidade da instituição de nova fonte de custeio da previdência social via medida 
provisória. 
Seguindo uma seqüência bastante lógica, o ilustre Juiz Federal monocrático foi feliz em 
suas razões de decidir, de maneira que me permito seguir a mesma trilha por ele traçada 
para discorrer os fundamentos da minha decisão. 
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Assim, para o deslinde da questão, deve-se partir da premissa de que a instituição de 
nova fonte de custeio da previdência social demanda a veiculação em lei complementar, 
conforme preceitua claramente a Constituição Federal. Já as contribuições incidentes 
sobre fontes expressamente previstas na Carta Magna podem ser instituídas e cobradas 
por lei ordinária; é um exemplo a regulamentação da cobrança das contribuições 
incidentes sobre salários, faturamento e lucro. 
Saliente-se que não há que se discutir a utilização de medida provisória para instituição 
de tributo e sim se há autorização da Constituição para veiculá-la mediante lei ordinária. 
Em outras palavras, a discussão trazida pela impetrante é exatamente a veiculação 
através de lei complementar de contribuição cuja fonte de custeio não foi prevista 
expressamente na Lei Fundamental. 
A Carta Magna de 88 permitiu a instituição de contribuições sociais e previdenciárias 
apenas sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro, no entanto, para criação de 
outras fontes, além dessas, a Constituição exige a utilização de lei complementar. 
Analisado de modo exaustivo este ponto, passemos a questionar se as verbas 
indenizatórias citadas pela empresa-impetrante (aviso prévio, abono pecuniário, 
indenização pela não opção do FGTS) integram o conceito de salário e, 
conseqüentemente, integram a folha de salários da empresa. Esse questionamento tem 
importância, pois se essas mencionadas verbas indenizatórias pertencerem ao conceito 
jurídico de salário, a Medida Provisória nº 1.523-9 não instituiu nova fonte de custeio da 
Previdência; mas, do contrário, se tais verbas não são salários, então, efetivamente, a MP 
mencionada seria inconstitucional. 
Tal qual o ilustre Juiz Federal de primeiro grau, entendo ser o salário uma retribuição 
pecuniária paga pelo empregador em face ou em contraprestação aos serviços 
desempenhados pelo empregado. No caso de férias, ocorre uma perda de um descanso a 
que se tinha direito, o qual se troca por dinheiro. O mesmo ocorre com o aviso prévio e a 
indenização por tempo de serviço do empregado, cuja verba corresponde ao pagamento 
que o empregado tem direito quando vem a ser despedido, ou por não ter o empregador 
depositado regularmente o FGTS, ambos não têm natureza salarial, não remunerando 
qualquer trabalho desempenhado pelo empregado, mas indenizando-o. 
Já existem diversos julgados nos Tribunais Regionais Federais, inclusive deste egrégio 
Tribunal da 5ª Região. Vejamos, a seguir, alguns acórdãos trazidos à colação: 
“Previdenciário. Mandado de Segurança. Férias. Contribuição. Incidência. Autoridade. 
Legitimidade. Dívida ativa da União. Desconstituição. 
- É cabível segurança para desconstituir débito já inscrito na dívida ativa da União. 
- Os Conselhos Administrativos, ao negarem provimento a recurso de contribuinte, 
mantêm íntegro o ato impugnado, sendo o seu autor legítimo para figurar no pólo passivo 
de mandado de segurança. 
- Importâncias recebidas pelo trabalhador, por férias não gozadas, têm o caráter de 
indenização, não devendo incidir sobre elas contribuição previdenciária. 
- Apelo não conhecido. 
- Remessa oficial desprovida”. (AC nº 415-AL; Rel. Juiz Hugo Machado; DJU 08.11.89). 
“Previdenciário. Salário-de-contribuição. Indenização de férias. 
- Não se inclui na base de cálculo do salário-de-contribuição as parcelas indenizatórias, 
inclusive a de férias não gozadas. 
- Recurso improvido”. (TRF 1ª R, Rel. Juíza Eliana Calmon; DJU 11.09.95, p. 59161). 
“Tributário. Contribuição previdenciária em aviso prévio. 
- Tratando-se de verba com caráter exclusivamente indenizatório, não há que incidir a 
contribuição previdenciária. 
- Interpretação dada pelo Enunciado 79 do extinto Tribunal Federal de Recursos. 
- Apelo improvido”. (TRF 4ª R, Rel. Juiz Paim Falcão; DJU 24.02.93, p. 5031). 
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“Tributário e Trabalhista. Contribuição previdenciária. Incidência sobre abono de férias. 
Impossibilidade. 
- Em se tratando de férias, o abono pecuniário decorrente da conversão de 1/3 do 
período, bem como aquele decorrente de contrato coletivo de trabalho, não integram o 
salário-de-contribuição para efeito de cobrança de contribuição previdenciária (CLT, 
art.144; CLPS de 84, art.136). 
- Apelação e remessa tida por interposta a que se nega provimento”. (TRF 1ª R, Rel. Juiz 
Osmar Tognolo; DJU 27.04.95, p. 24648). 
“Tributário. Contribuição previdenciária sobre valores pagos em acordo na Justiça do 
Trabalho. 
- As contribuições previdenciárias não incidem sobre parcelas de natureza indenizatória. 
- Cabe ao empregador discriminar no acordo judicial os direitos satisfeitos do empregado. 
- Sobre o valor total quitado, não havendo a referida discriminação, devem ser calculadas 
as contribuições previdenciárias, até mesmo para se evitar a fraude. 
- Ademais, nenhuma outra prova foi produzida no sentido de que a base de cálculo 
utilizada tenha sido pagamento exclusivo de verbas indenizatórias. 
- Presunção de liquidez e certeza da CDA não quebrada. 
- Apelação provida”. (TRF 4ª R., Rel. Juiz Fábio B. da Rosa; DJU 19.05.93, p. 18543). 
Diante do exposto, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 63.447-CE 
Relator: O JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: MAISA - MOSSORÓ AGROINDUSTRIAL S/A 
Advogados: DRS. JOSÉ ALBERTO ROLA E OUTROS (APDA.) 

EMENTA 
Tributário. Importação de mercadorias sob o regime de drawback. 
- Tendo sido concedido o benefício fiscal do drawback pela autoridade administrativa 
competente, no momento do desembaraço aduaneiro da mercadoria importada não se 
poderá impor novas condições para a fruição do direito concedido. 
- Necessidade de revogação do ato concessivo. 
- Apelação e remessa improvidas.  

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar 
provimento à apelação e à remessa, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 17 de setembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: MAISA - Mossoró Agroindustrial S/A importou 
mercadorias a serem utilizadas na embalagem de seus produtos, quando de sua 
exportação, com base no benefício fiscal do drawback, previsto no Decreto-lei 37/66 e 
que consiste na suspensão da exigibilidade de tributos federais na importação de bens 
que serão posteriormente exportados. 
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A autoridade alfandegária negou-se a proceder ao desembaraço aduaneiro das 
mercadorias acima referidas, alegando achar-se a empresa inscrita no CADIN, ante a 
existência de dívida tributária, e que tal inscrição obstava a concessão de qualquer 
incentivo fiscal ou financeiro.  
Contra tal ato, a empresa impetrou o presente mandado de segurança, obtendo a 
concessão da ordem almejada. 
Entendeu o ilustre Juiz de primeiro grau que uma vez concedido o benefício fiscal do 
drawback a sua revogação somente poderá ser operada por ato da mesma autoridade 
concedente, observado o due process of law e, mais, que a existência de débito com a 
Fazenda Pública não impede a fruição de incentivos fiscais por parte do contribuinte. 
A Fazenda Nacional apela da decisão judicial, sustentando que a inscrição do nome do 
contribuinte no CADIN e a conseqüente vedação à fruição de incentivos fiscais não 
configura qualquer ilegalidade, como prevê a própria Constituição Federal em seu art. 
195, § 3º. 
Relatei.  

VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A questão trazida a deslinde versa 
sobre o desembaraço aduaneiro de bens importados sob o regime fiscal do drawback, 
sem que sejam impostas restrições mediante a existência de inscrição no Cadastro  
Informativo dos Créditos de Órgãos e Entidades Federais não Quitados - CADIN. 
Entendo não assistir razão à autoridade alfandegária para não proceder ao desembaraço 
aduaneiro na condição requerida pelo impetrante. Não se pode ter como obstáculo à 
obtenção de incentivos e benefícios fiscais a inscrição da empresa  no CADIN, ante a 
orientação dada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIn 1178-2, 
ao suspender a eficácia dos arts. 4º, 5º, 6º e 7º do Decreto 1.006/93, que instituiu o 
CADIN.  
Este Tribunal já se posicionou neste sentido, conforme se verifica dos julgados que a 
seguir transcrevo: 
“Administrativo e Tributário. Inscrição no CADIN. Decreto nº 1.006/93. 
- As empresas inscritas no CADIN - Cadastro Informativo dos Créditos de Órgãos e 
Entidades Federais não Quitados não estão impedidas, pelo só fato da inscrição, de 
contratarem com a Administração, nem de se habilitarem ao gozo de incentivos fiscais e 
financeiros. 
- Liminar do STF suspendendo a eficácia dos arts. 4º a 7º do Decreto nº 1.006/93”. (AG 
6099-PE. Rel. Juiz Ridalvo Costa. DJU 12.07.96, p. 48036). 
“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 nomes dos seus devedores. 
4. Apelação improvida”. (AMS 55544-PE. Rel. Juiz Castro Meira. DJU 15.05.98, p. 692) 
(grifos inexistentes no original). 
No caso sub examen a questão se mostra favorável ao impetrante, ainda que observada 
sob outro ângulo. A importação ora discutida se deu sob o signo da concessão do favor 
fiscal acima referido, conforme se pode verificar dos documentos acostados aos autos. A 
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empresa, tendo obtido as guias de importação, prosseguiu com o procedimento de 
internalização da mercadoria estrangeira. Tenho por inaceitável que a autoridade 
alfandegária venha a impor novas condições ao exercício do direito já assegurado pela 
Administração Pública ao importador. 
Extraio da douta sentença proferida pelo ilustre Juiz de primeiro grau os seguintes 
trechos, que se amoldam perfeitamente ao meu pensar: 
“Entendo que, uma vez concedido o benefício fiscal drawback, mediante ato de 
autoridade competente, a sua revogação somente se poderá efetivar através de novo ato 
da mesma autoridade, observado o devido processo legal, conforme tem sido consagrado 
na jurisprudência dos Tribunais. 
Ademais, admitir que pudesse o Fisco negar o desembaraço aduaneiro por tal motivo, 
estar-se-ia legitimando o emprego de meios vexatórios para forçar o pagamento de 
tributos, a que a jurisprudência nacional, inclusive a emanada do egrégio STF, não tem 
dado abono, porque essa prática em tudo se assemelha à auto-tutela que o Direito 
Brasileiro não acolhe. 
Na verdade, tem o Fisco Federal o indeclinável direito (e mesmo o dever) de promover a 
execução forçada dos seus créditos, mas não se lhe há de reconhecer a potestade de por 
seus próprios meios compelir os seus contribuintes ao pagamento de tributos, tanto por 
razões de ordem ética, como por exigência do due process of law”. (Grifos no original) 
(p.71). 
Ante o exposto, nego provimento à apelação e remessa oficial para manter o direito ao 
desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas pela impetrante sob o regime de 
drawback, conforme assegurado pela sentença. 
Assim voto. 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 63.532-PE    
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: GRANDESA - AGROPECUÁRIA FERNANDES S/A 
Apelada: BOLSA DE VALORES DE PERNAMBUCO E PARAÍBA 
Lit. Passiva: COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM  
Advogados: DRS. MARA REGINA SIQUEIRA DE LIMA E OUTROS (APTE.),  
MARCOTÚLIO CARACIOLO ALBUQUERQUE E OUTROS (APDA.) E CARLOS CEZAR 
ALCÂNTARA DE AMORIM E OUTROS (LIT. PASS.) 

EMENTA 
Tributário e Administrativo. Instrução da CVM nº 136/90. Princípio da legalidade. Distinção 
entre  taxa e preço público. 
1. A vexata quaestio  resume-se ao exame da natureza jurídica da contribuição anual em 
favor das Bolsas de Valores (se taxa ou preço) e a legalidade ou ilegalidade de sua 
instituição. 
2. Evidente e cristalina a  inconstitucionalidade da Instrução nº 136/90, CVM, vez que a 
mesma violou o princípio consagrado da legalidade, sustentáculo do Estado de Direito, 
que se encontra disposto na Lex Fundamentallis de 1998, no art. 5º, II.  
3. Argüição de Inconstitucionalidade na AMS nº 30.705-PE, Rel. Juiz Hugo Machado. 
4. Provimento da apelação. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
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julgado. 
Recife, 24 de setembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: GRANDESA - Agropecuária Fernandes S/A interpõe 
apelação em mandado de segurança  contra r. decisum que denegou segurança  sob o 
entendimento de que a contribuição instituída pela CVM - Comissão de Valores 
Mobiliários, através da Instrução nº 136, não teria natureza tributária e sim de preço 
privado, sendo, portanto, constitucional. 
Esclarece que  a contribuição instituída pela CVM constitui taxa, distinta pelas suas 
próprias características do preço privado, "pois, caso fosse facultativa a sua contribuição, 
a ora apelante não teria de ingressar em Juízo com o fim de ver seu direito garantido de 
se eximir da malsinada contribuição e no ordenamento jurídico brasileiro não existe taxa 
facultativa". Informa que sendo taxa a exação não pode ter como base de cálculo ou fato 
gerador correspondentes aos do imposto, nem tampouco calculada em função do capital 
da empresa, conforme preceitua o art. 77, parágrafo único, do CTN. 
Aponta a inconstitucionalidade da supra-aludida instrução, colacionando  julgado deste 
Regional, exarado na Argüição de Inconstitucionalidade na  AMS nº 30.705/PE. 
Contra-razões apresentadas às fls. 229/233.  
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Ao julgar a Argüição de 
Inconstitucionalidade na AMS nº 30.705/PE, cujo texto integral junto a esta, tendo como 
Relator o eminente Juiz Hugo Machado, em 20.08.97,  o Plenário desta Corte assim 
decidiu: 
"Argüição de inconstitucionalidade. Instruções CVM 133 e 136/90. Tributário. Taxa. Preço 
público e preço privado. 
- Se o pagamento da referida 'contribuição' compulsória, no sentido de que a sua 
cobrança independe da utilização de qualquer serviço de Bolsa de Valores, então é justo 
que essa remuneração, cobrada pelo Poder Público, sofra as limitações próprias dos 
tributos. 
- A 'contribuição' instituída pelas Instruções CVM 133/90 e 136/90, a ser paga pelas 
empresas beneficiárias de aplicação de recursos oriundos de incentivos fiscais, em favor 
da Bolsa de Valores, é taxa, e não preço, seja público ou privado, sendo sua cobrança 
inconstitucional, por não haver sido instituída com o devido processo legal. 
- Inconstitucionalidade das Instruções CVM 133/90 e 136/90”. 
Observa-se que a vexata quaestio  resume-se a desnudar a natureza jurídica da 
contribuição anual em favor das Bolsas de Valores (se taxa ou preço) e a legalidade ou 
ilegalidade de sua instituição. 
A doutrina já distinguiu seus conceitos. 
Ives Gandra da Silva Martins assevera: 
"Portanto, para que se dê o nascimento da obrigação tributária pertinente à taxa, torna-se 
necessário, como fonte imediata, existência de uma situação hipoteticamente prevista em 
lei - princípio da legalidade -, cujo conteúdo será uma atuação estatal; e por ser obrigação 
tributária ex lege, basta para seu surgimento que se verifiquem os pressupostos legais - 
atuação do Poder Público - no mundo material, concreto...Resumindo, o que designará a 
natureza específica da taxa será o seu fato gerador, e com ele será feita a diferença com 
as demais espécies tributárias, aliás, como reza o art. 4º do CTN... A taxa, como tributo, é 
compulsória, ressaltada essa sua característica pela utilização potencial do serviço, isto é, 
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basta simplesmente estar ele à disposição do contribuinte, que, mesmo não o utilizando, é 
obrigado a pagar o gravame. Também pela natureza pública do regime jurídico, o 
exercício do poder  de polícia, a prestação do serviço público e a cobrança da taxa  
devem-se dar independentemente da vontade da Administração Pública, pois essas 
condutas são exigidas por vontade da lei. 
(...) 
Seu fato gerador é a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público, específico e 
divisível, prestado ao contribuinte ou colocado à sua disposição... Essa obrigatoriedade  
de utilização, melhor diríamos, compulsoriedade de pagamento, só pode ser  justificada 
em nosso ordenamento legal pelo regime jurídico de direito público, no qual a relação 
jurídica se originará, não por vontade das partes, como no regime de direito privado, 
facultativo, mas por vontade da lei, tornando-a compulsória. O Poder Público, neste 
passo, se obriga a prestar o serviço e a cobrar taxa, e o contribuinte, coativamente, 
mesmo que não o use, se obriga a pagá-la. Em sendo adotado o regime contrário, o 
regime jurídico de direito privado, essa compulsoriedade seria impossível, visto que a 
relação jurídica somente se instauraria com o acordo das vontades. Querendo o indivíduo 
utilizar o serviço, pagará a devida contraprestação; caso não o faça, estará dispensado do 
pagamento. Estar-se-ia diante da espécie denominada preço público ou tarifa”. (Curso de 
Direito Tributário, vol. 02, 4ª edição). 
O eminente tributarista, Hugo de Brito Machado, membro-aposentado  deste Sodalício, 
em artigo publicado na  Revista AJUFE nº 30, estabelece as diferenças entre as duas 
espécies: 
"Não é fácil, nos domínios da Ciência das Finanças, estabelecer a diferença entre taxa  e 
preço público. No âmbito jurídico, porém, a questão se resolve em admitir-se a distinção 
entre atividade própria do Estado e atividades que podem se exercidas por particulares 
(...). Assim, admite-se que a lei estabeleça a fronteira entre a taxa e o preço, instituindo o 
que se pode entender como taxa  por definição legal. Assim, temos que: a) se a atividade 
estatal situa-se no terreno próprio, específico do Estado, a receita que a ela se liga é uma 
taxa; b) se a atividade estatal situa-se no ambiente privado deve ser um preço; c) 
havendo dúvida, pode a lei definir a receita como taxa ou como preço. O importante é 
entender-se que, se a lei denominou a receita como taxa, vinculou esta ao regime jurídico 
tributário. Tal receita ficará, portanto, sujeita aos princípios da legalidade e da 
anterioridade da lei ao exercício financeiro correspondente”. 
Noutra oportunidade,  o eminente jurista assim escreveu: 
"O que caracteriza a remuneração de um serviço público como taxa, ou como preço 
público, é a compulsoriedade, para a taxa, e a facultatividade, para o preço, conforme já 
decidiu o Supremo Tribunal Federal. Importante, porém, é a compreensão adequada, que 
se há de ter, do que seja essa compulsoriedade, e essa facultatividade. 
A título de exemplo, imaginemos a necessidade que se tem de energia elétrica. Se o 
ordenamento jurídico nos permite atender essa necessidade com a instalação de um 
grupo gerador em nossa  residência, ou estabelecimento industrial, ou comercial, então a 
remuneração que o Estado nos cobra pelo fornecimento de energia é um preço público, 
pois não somos juridicamente obrigados a utilizar  o serviço público para a satisfação de 
nossa necessidade. Embora nos seja mais conveniente a utilização do serviço público, do 
ponto de vista econômico, ou por outra razão qualquer, do ponto de vista rigorosamente 
jurídico, nada nos impede de, por outro meio, atender a necessidade de energia elétrica. 
A remuneração que pagamos pelo serviço de fornecimento de energia elétrica, portanto,  
não é compulsória. 
Por outro lado, se há norma jurídica proibindo a instalação de grupo gerador, ou unidade 
de captação de energia solar, em residências ou estabelecimentos comerciais, ou 
industriais, de sorte que o atendimento da necessidade de energia elétrica, por qualquer 
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outro meio que não seja o serviço público, torna-se impossível sem violação da ordem 
jurídica, tem-se que a utilização do serviço, e por isto mesmo o pagamento da 
remuneração correspondente, é compulsória. Neste caso, essa remuneração 
correspondente é taxa. 
(...) 
Essa é a conclusão a que se chega  da análise de memorável acórdão do Supremo 
Tribunal Federal, que apreciou a questão relativa à cobrança de remuneração pela coleta 
de lixo do então Estado da Guanabara. Como a legislação daquele Estado proibia o uso 
de todo e qualquer meio para o atendimento da necessidade de livrarem-se as pessoas 
do lixo produzido em suas residências, ou em suas atividades profissionais, tornando 
obrigatório, assim, o uso do serviço prestado pela empresa estatal criada para esse fim, a 
remuneração que vinha sendo cobrada como preço público foi considerada como taxa 
pela Corte Maior. 
É importante compreender o fundamento dessa idéia. 
Se a ordem jurídica obriga a utilização de determinado serviço, não permitindo o 
atendimento da respectiva necessidade por outro meio, então é justo que a remuneração 
correspondente, cobrada pelo Poder Público, sofra as limitações próprias dos tributos. O 
contribuinte estará seguro de que o valor dessa remuneração há se ser fixado por critérios 
definidos em lei. Terá, em síntese, as garantias estabelecidas na Constituição. 
Por outro lado, se a ordem jurídica não obriga a utilização do serviço público, posto que 
não proíbe o atendimento da correspondente necessidade por outro meio, então a 
cobrança da remuneração correspondente não ficará sujeita às restrições do sistema 
tributário. Pode ser fixada livremente pelo Poder Público,  pois o seu pagamento resulta 
de simples conveniência do usuário do serviço”.  
(Curso de Direito Tributário, 8ª edição, Malheiros, São Paulo, 1993, pp.,  330/331). 
Destarte, mostra-se  evidente e cristalina a  inconstitucionalidade de tal norma 
administrativa, vez que a mesma violou o princípio consagrado da legalidade, 
sustentáculo do Estado de Direito, que encontra-se disposto na Lex Fundamentallis de 
1998, no art. 5º, II. Doutro modo, quanto à temática tributária, assenta o art. 150, I, da 
CF/88: 
"Art. 150. Sem prejuízo  de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal  e aos Municípios: 
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”. 
Corrobora, ainda,  o art. 97 do CTN, que assim preceitua: 
"Art.97. Somente a lei pode estabelecer: 
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção; 
(...)" 
Parece-me explícito, pois, na  espécie, existir carência de norma eficaz a atender requisito 
basilar de tributação. 
Em comento ao dispositivo supracitado, o ilustrado tributarista, Aliomar  Baleeiro analisou: 
"O art. 97 do CTN arrola taxativamente os casos reservados à lei ordinária da entidade 
pública investida constitucionalmente da competência para decretar o tributo”. 
Assim, não resta a menor dúvida de que a Instrução nº 136/90 da CVM violou, 
indiscutivelmente, o art. 150, I, da Carta Magna de 1988 e o art. 97 do Código Tributário 
Nacional, os quais  comandam que tanto a instituição quanto a majoração de tributos 
dependem de lei ordinária eficaz,  emanada do Poder competente. 
Posto isto, alinhando-me aos precedentes desta Corte, dou provimento à apelação. 
É o meu voto. 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 63.576-PE 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
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Apelante: JOSÉ FAUSTINO E CIA. LTDA. 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. ALEXANDRE A. LIMA DA FONTE FILHO E OUTROS (APTE.) E 
ANA DO SOCORRO NICACIO CAMERINO E OUTROS (APDO.) 

EMENTA 
Tributário. Contribuição previdenciária incidente sobre gratificação natalina (13º salário). 
Possibilidade. 
- A gratificação natalina tem natureza salarial, estando, portanto, incluída na base de 
cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários, prevista no art. 
195, I, da CF/88. 
- Apelação improvida.  

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 27 de agosto de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Cuida-se de apelação interposta contra 
sentença denegatória de segurança impetrada por José Faustino e Cia. Ltda., com o fito 
de se ver desobrigado ao recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a 
gratificação natalina (13º salário) prevista na Lei 7.787/89. 
Apela o impetrante, sustentando, em breve síntese, que a expressão “folha de salários” 
prevista no art. 195, I, da CF/88, não alcança a gratificação natalina, impossibilitando, 
portanto, que a mesma seja incluída na base de cálculo da contribuição previdenciária em 
questão. 
O INSS oferece contra-razões, invocando a manifestação da jurisprudência e da doutrina, 
evidenciando a natureza salarial da gratificação natalina. 
Relatei.  

VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A questão trazida nos presentes 
autos versa sobre a inclusão dos valores pagos a título de gratificação natalina (13º 
salário) na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a folha de salários dos 
empregados. 
A doutrina justrabalhista não deixa dúvidas sobre o caráter remuneratório da gratificação 
em questão. A esse respeito assim esclarece Arnaldo Sussekind: 
“A gratificação natalina compulsória é, inquestionavelmente, de natureza salarial. Nem 
seria necessário, para assim concluir, que a mencionada lei aludisse, como o fez, a 
“gratificação salarial” (art. 1º). É que o § 1º do art. 457 da CLT, ao enumerar os elementos 
componentes do salário, inclui expressamente as gratificações ajustadas. 
Nem se diga, para refutar a natureza salarial da gratificação instituída pela Lei nº 4.090, 
que ela não corresponde a contraprestação de serviço, pois, na verdade,  é devida ao 
empregado em proporção ao tempo trabalhado em cada ano, antecipando-se o seu 
pagamento, se despedido injustamente. (...) para que determinada retribuição patronal 
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configure salário não é indispensável que cada pagamento coincida e seja equivalente a 
cada prestação de serviço; o conceito da comutatividade da relação de emprego não 
exige a equivalência das recíprocas prestações senão em seu conjunto”. (Instituições de 
Direito do Trabalho, vol. I, 12ª edição, 2ª tiragem, São Paulo, LTr, 1991, p. 366). 
Acorde com este entendimento, a jurisprudência pátria vem se manifestando pelo 
cabimento da exigência da contribuição previdenciária sobre os valores relativos ao 
décimo-terceiro salário, não se observando sinais de inconstitucionalidade na legislação 
que prevê tal obrigação tributária. 
Neste sentido, trago à colação os seguintes acórdãos: 
"Previdenciário. Contribuição. 13º salário. Lei nº 7.787/89, art. 3º, e Lei nº 8.212/91,  art. 
28, parágrafo 7º. 
- A Lei nº 7.787/89 suprimiu a Contribuição Social para o Abono Anual, pelo que se 
tornaria inócua a concessão da segurança nesse sentido. 
- A Contribuição Previdenciária incide sobre a folha do décimo-terceiro salário, a teor do 
art. 28, parágrafo sétimo, da Lei nº 8.212/91, cuja constitucionalidade decorre do disposto 
no art. 195, I, do nosso Estatuto Político. 
- Apelação provida”. 
(AMS nº 51179 - SE, TRF 5ª R, 1ª Turma, Rel. Juiz Castro Meira, DJU 21.08.96, p. 
68306). 
“Constitucional. Previdenciário. Legitimidade da contribuição previdenciária incidente 
sobre gratificação natalina ou 13º salário. Agravo de instrumento improvido”.  
(AGTR 16327-PE, TRF 5ª R, 2ª Turma, Rel. Juiz Lázaro Guimarães, DJU 10.07.98, p. 
113). 
“Agravo de instrumento. Previdenciário. Contribuição social incide sobre a gratificação 
natalina (13º salário)”.  
(AGTR 16476-AL, TRF 5ª R, 3ª Turma, Rel. Juiz Ridalvo Costa, DJU 15.06.98, p. 815). 
“Tributário. Contribuição social. Gratificação natalina. Lei nº 8.212, de 1991. 
A gratifcação natalina tem natureza salarial e está sujeita a contribuição social incidente 
sobre a folha de salários. Apelação improvida”.  
(AMS 19576-SC, TRF 4ª R, Rel. Juiz Ari Pargendler, DJU 28.09.94, p. 55072) 
"Previdenciário. Contribuição. Incidência sobre o 13º salário. 
1 - O 13º salário, ou gratificação natalina, sempre teve natureza salarial, integrando a 
folha de salário e, conseqüentemente, a base de cálculo da contribuição social. 
2 - O art. 22 da Lei nº 8.212/91 está em harmonia com o art. 195, I, da Constituição 
Federal. 
3- Apelo improvido”. 
(AC nº 134930-DF, TRF 1ª R, Rel. Juíza Eliana Calmon, DJU 12.06.95, p. 36596). 
"Tributario. Apelação em Mandado de Segurança.  Contribuição social. Lei 8.212/91. 
Incidência sobre o 13º salário. Constitucionalidade. 
1 - O décimo-terceiro salário, também denominado de gratificação natalina, tem  natureza  
salarial,  sujeitando-se,  portanto,  à contribuição  social  que  incide  sobre a folha de 
salários, sendo desnecessária qualquer regulamentação por lei complementar. 
Precedentes das egrégias cortes regionais. 
2 - Apelação improvida”. 
(AMS 57698-SP, TRF 3ª R, 2ª Turma, Rel. Juíza Sylvia Steiner, DJU 20.11.96, p. 88998). 
Isto posto, nego provimento à apelação. 
Assim voto. 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 64.188-CE 
Relator: O SR.  JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ - JUCEC 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Apelada: FORT CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 
Advogados: DRS. OSVALDO ALVES DANTAS (APTE.) E NICOLE FELISMINO 
APOLINÁRIO (APDA.) 

EMENTA 
Constitucional e Tributário.  Mandado de Segurança. Junta Comercial. Indeferimento de 
arquivamento de aditivo contratual.  Empresa em débito com a Fazenda.  Sanção política 
não admissível. 
Mandado de segurança impetrado contra ato de Presidente de Junta Comercial 
consistente na negativa de registro de alteração contratual.  Os atos relativos a registro de 
comércio submetem-se ao controle jurisdicional da Justiça Federal, por serem entendidos 
como atos de autoridade federal por delegação. 
As sanções políticas como meio de pressionar o contribuinte ao pagamento de débito 
tributário não são admissíveis pelo sistema constitucional e tributário, já tendo sido 
repelidas, inclusive pelo próprio Supremo Tribunal Federal (Súmulas 70, 323 e 547). 
O arquivamento na Junta Comercial de alteração de contrato social condicionado ao 
cumprimento de obrigação tributária é forma de coercitividade indireta, portanto ilícita, 
mesmo quando a empresa esteja em débito com a Fazenda Pública. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa, nos termos do relatório e voto 
anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 29 de outubro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Fort Corretora de Seguros Ltda. impetrou mandado 
de segurança com o objetivo de obter o arquivamento da alteração do seu contrato social 
em que delibera a mudança de endereço e a criação de uma filial da empresa em 
Belém/PA, negado pela Junta Comercial em razão da ausência do visto do CECAD - 
Central de Cadastramento, por causa da existência de pendências fiscais nas Fazendas 
Estaduais e Federais. 
O MM. Juiz Federal concedeu a segurança, fundamentando sua decisão no fato de que a 
Lei nº 8.934/94, no seu art. 37, determinou quais os documentos necessários para o 
arquivamento de contratos sociais nas Juntas Comerciais, e a exigência do visto do 
CECAD, para dar andamento ao pedido de arquivamento, não foi baseada numa previsão 
legal, e sim em um protocolo firmado pela Superintendência Regional da Receita Federal, 
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará - SEFAZ, Secretaria de Indústria e Comércio 
do Estado do Ceará - SIC e Secretaria de Finanças do Município de Fortaleza, com 
anuência da Junta Comercial do Estado do Ceará, o que não daria à autoridade 
lmpetrada o direito de negar o arquivamento. 
Na apelação, a Junta Comercial argúi que o pedido de arquivamento foi negado pelo 
CECAD, "órgão que funciona em dependência da Junta Comercial, por esta cedido aos 
mencionados órgãos signatários do convênio" acima citado, que verifica se os 
interessados estão em dia com as obrigações fiscais e, baseando-se nisso, nega ou dá 
seguimento aos pedidos de registro nas Juntas Comerciais e, por isso, todos os órgãos 
signatários do convênio deveriam ser responsabilizados. 
É o relatório. 
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VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Cuida-se, como visto, de mandado de 
segurança cujo objetivo é o arquivamento da alteração do contrato social da apelada junto 
à Junta Comercial, em decorrência da mudança de endereço e da criação de uma filial da 
empresa em Belém/PA. 
Observo, inicialmente, que embora as Juntas Comerciais integrem as Administrações 
Estaduais, subordinam-se quanto ao aspecto técnico de registro comercial à União 
Federal. 
Já decidiu o ex-TFR, em acórdão pioneiro: 
"EMENTA: Juntas Comerciais. Validade dos arts. 9º, caput, e parágrafos da Lei nº 4.726, 
de 18.07.1965, que dispõem sobre os serviços de registro do comércio e atividades afins.   
Não é inconstitucional a previsão legal de subordinação das Juntas Comerciais a duas 
ordens hierárquicas diversas: administrativamente, aos Governos dos Estados e 
Territórios; tecnicamente, aos órgãos e autoridades do Ministério da Indústria e Comércio.  
O esquema da estrutura administrativa da organização das Juntas Comerciais é federal, 
embora reserve a lei da União ao Governo dos Estados a investidura dos funcionários 
respectivos, que são, assim, estaduais.  
Sistema constitucional e legislativo, acerca do registro do comércio, na quadra 
republicana.  
Os atos e serviços que executam as Juntas Comerciais, quanto ao registro do comércio, 
são regulados em lei federal.  A natureza de ditos serviços é, nesse particular, federal.  
Quem incumbido de executar serviço federal, investe-se de autoridade federal.  Não é a 
fonte da investidura em cargo público estadual suficiente a afastar a qualificação da 
autoridade como federal, relativamente a certos atos pertencentes à competência da 
União que pratique.  Embora ocupe, dessarte, cargo cujo provimento seja de competência 
estadual, o funcionário pode deter a condição de autoridade federal, se e quando tiver o 
encargo de executar serviço da União, quer tal decorra de lei, ou de convênio.  Da mesma 
força, isso sucede com órgãos ou repartições.  
As Juntas Comerciais, a par de serviços administrativos vinculados à sua organização 
interna, de resto, minuciosamente presa ao esquema definido pelo Decreto Federal nº 
57.651, de 1966, que regulamentou a Lei nº 4.726165, bem como atos pertinentes a seu 
pessoal, esses de natureza estadual, executam serviços federais relativos ao registro do 
comércio.        
Dessa maneira, no que concerne ao controle jurisprudencial dos atos das Juntas 
Comerciais, cumpre distinguir: a competência será da Justiça Estadual, como o 
provimento dos cargos, remuneração dos funcionários e organização dos serviços; será a 
competência da Justiça Federal se se discutir questão decorrente de atos relativos ao 
registro do comércio, como descritos e caracterizados na Lei nº 4.726/65.  
Rejeitada a argüição de inconstitucionalidade dos dispositivos referidos, devem os autos 
retornar à Turma para julgamento do recurso”.   
(Rel. Min.  Décio Miranda na AMS 65.360, in DJU de 18.03.74, p. 1.447). 
A recusa ao pleiteado registro da alteração do contrato se deu com base na cláusula 
quarta do Protocolo SRRF- 3ª RF/SEFAZ/SIC/SEFIN 001/95, firmado em 29.05.95 pela 
Superintendência Regional da Receita Federal, Secretaria da Fazenda do Estado do 
Ceará - SEFAZ, Secretaria de Indústria e Comércio do Estado do Ceará - SIC e 
Secretaria de Finanças do Município de Fortaleza, com anuêncía da Junta Comercial do 
Estado do Ceará, porque a apelada teria deixado de cumprir com suas obrigações 
tributárias e, conseqüentemente, não teria direito ao visto do CECAD, obrigatório, 
segundo os termos do Convênio, para o registro dos atos constitutivos na Junta. 
O cerne da questão consiste, portanto, na legitimidade da utilização de um procedimento 
coercitivo indireto como forma de obrigar o contribuinte a satisfazer as obrigações 
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tributárias. 
A doutrina e a jurisprudência já se firmaram no sentido de que a forma indireta de 
exigibilidade de tributos não se constitui em meio adequado e idôneo à satisfação do 
crédito tributário. 
Na doutrina, esclarecedora é a opinião do festejado Ruy Barbosa Nogueira: 
"Já vimos que alguns diplomas legais instituíram dentro da administração fiscal federal as 
chamadas sanções políticas para, já na órbita administrativa, dificultando o acesso ao 
Poder Judiciário, impor interdições ao devedor em mora. 
A nosso ver, essas disposições estão revogadas pelo CTN, pois este, tendo disciplinado o 
sistema tributário como legislação complementar da Constituição, não as reproduziu, nem 
mesmo dentro das normas gerais de direito tributário. 
O devedor em mora está sujeito à execução forçada judicial dentro do due process of law, 
com as garantias constitucionais do contraditório, que jamais pode ser entregue à 
execução nas mãos do próprio credor.  Essas sanções políticas são resquícios do ancien 
régime, anterior à Revolução Francesa'.  Não têm cabimento dentro do atual Sistema 
Tributário Nacional. 
Essa forma manu militari de cobrança administrativa é, pois, absolutamente ilegítima e 
não deve ser mais tentada pelo fisco federal, porque já foi excluída da ordem jurídico-
tributária, por uma torrente uniforme de julgados, e pelo CTN, que a não acolheu”.  
(In Curso de Direito Tributário, Ed. Saraiva, 9ª edição, ano 1989, pp. 299/300) 
Da jurisprudência, bastante é citar os enunciados das Súmulas 70, 323 e 547 do STF, que 
dispõem, respectivamente: 
"É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de 
tributos”. 
"É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de 
tributos”. 
"Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, 
despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”. 
Portanto, havendo meios ordinários legais, não pode a Receita Federal, mesmo a pretexto 
de evitar a evasão fiscal, valer-se de métodos oblíquos para forçar o contribuinte a 
cumprir suas obrigações. 
Sem a utilização das alternativas judiciais existentes, não pode a administração tributária 
embaraçar ou negar o direito ao trabalho e à livre atividade econômica, princípios 
insculpidos na Constituição Federal. 
Ante todo o exposto, nego provimento à apelação e à remessa. 
É como voto. 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 64.190-RN 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: FBF - EMPREENDIMENTOS LTDA. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. GINALDO BARBOSA CALADO E OUTRO (APTE.) 

EMENTA 
Constitucional e Tributário. Sustação da cobrança da contribuição para o PIS sobre o 
faturamento, na forma prevista na MP 1.212 e suas reedições, enquanto não houver 
conversão em lei, respeitado o prazo de 90 dias (art. 195, § 6º, CF). O transcurso do 
prazo em decorrência da edição de determinada medida provisória não aproveita o tempo 
relativo à vigência da medida anterior. Apelo provido. 

ACÓRDÃO 
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Vistos, relatados e examinados estes autos em que são partes as acima indicadas,  
decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento à apelação, para conceder a segurança, determinando a sustação da 
cobrança da contribuição para o PIS sobre o faturamento, nos termos do voto do Relator, 
na forma do relatório e notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas como de lei. 
Recife, 13 de outubro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: A apelante impugna  sentença que denegou 
segurança impetrada com o objetivo de obstar a cobrança da contribuição para o 
Programa de Integração Social com base no faturamento, em conformidade com o 
disposto na Medida Provisória nº 1.212, de 29 de novembro de 1995, sucessivamente 
reeditada. 
Alega, em resumo, que o prazo para eficácia da medida provisória não aproveita o curso 
de tempo relativo à vigência de diploma anterior. 
É o relatório.  
Peço dia para julgamento. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Reporto-me ao voto que proferi na 
REOMS 63505-RN :  
“O Supremo Tribunal Federal tem decidido pela irretroatividade da medida provisória, 
inclusive quanto à contagem do interstício  para a eficácia dos dispositivos que instituem 
contribuições sociais. O prazo de 90 dias, previsto no art. 195, § 6º, CF, conta-se da data 
em que entrou em vigor a medida provisória, não aproveitando o lapso decorrente  dos 
efeitos  de MP anterior. Nesse sentido, dentre outros, vejam-se acórdãos na ADIn-
1135/DF, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, e na ADIMC-1612/M, Relator o Ministro 
Carlos Mário Velloso : 
ADIn-1135/DF  
‘Previdência social. Contribuição social do servidor público. Restabelecimento do sistema 
de alíquotas progressivas pela Medida Provisória 560, de 26.07.94, e suas sucessivas 
reedições, com vigência retroativa a 1º.07.94, quando cessara a Lei 8.688/93, que 
inicialmente havia instituído. Violação, no ponto, pela Medida Provisória 560/94 e suas 
reedições, da regra de anterioridade da mencionada regra de vigência que, dada a 
solução de continuidade ocorrida, independente da existência ou não de majoração das 
alíquotas em relação àquelas fixadas na lei cuja vigência já se exaurira’. 
ADIMC-1612/M 
‘Constitucional. Administrativo. Medida Provisória. Servidor público. Medidas Provisórias 
434, publicada em 28.02.94; 457, publicada em 30.03.94; 482, publicada em 29.04.94. Lei 
nº 8.880, de 27.05.94, publicada em 28.05.94. 
I- A medida provisória, não convertida em lei no prazo de trinta dias a partir de sua 
publicação, perde eficácia, desde a edição, devendo o Congresso Nacional disciplinar as 
relações jurídicas dela decorrentes. CF, art. 62, parágrafo único. 
II - No caso, o ato normativo acoimado de inconstitucional simplesmente deu pela eficácia 
da lei conflitante com a medida provisória no período em que esta teve vigência, sem que 
houvesse sido editada a norma disciplinadora do Congresso Nacional.  
III - Cautelar deferida’. 
Esta é a orientação deste Tribunal, que não admite a contagem de prazo de eficácia das 
medidas provisórias com o aproveitamento do tempo decorrido sob vigência de diploma 
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provisório anterior. 
Como a MP 1.212 não foi convertida em lei, não chegou a ter  eficácia para instituir nova 
base de cálculo para o PIS”.  
Por essas razões, dou provimento ao apelo, para conceder a segurança, determinando a 
sustação da cobrança da mencionada contribuição à impetrante na forma prevista na MP 
1.212 e suas reedições, enquanto não houver a conversão em lei, respeitado o prazo de 
90 dias, e garantindo o recolhimento na forma prevista na Lei Complementar nº 7/70. 

ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 109.652-AL 
Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Apelante: UNIMED – MACEIÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 
Advogados: DRS. PAULO CÉSAR ANDRADE SIQUEIRA (APTE.) E ANITA FRANÇA 
DE OLIVEIRA NEMÉZIO E OUTROS (APDO.) 

EMENTA 
Argüição de Inconstitucionalidade. Lei Complementar n. 84/96. Fonte de custeio para a 
seguridade social. Arts. 195, § 4º, e 154, I, da Carta Magna. Base de cálculo do IR e do 
ISS. Inexistência de bitributação. Cooperativa de trabalho. Argüição rejeitada. 
- A contribuição social instituída pela Lei Complementar nº 84/96 é tida como despesa 
operacional a ser deduzida do resultado do período-base, antes do Imposto de Renda, 
afastando-se, assim, a hipótese de mesma base de cálculo entre estas duas exações.  
- São considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas 
cooperativas no fornecimento de bens e serviços a não associados (Lei 5.764/71, art. 111, 
c/c art. 86), atos operacionais esses escriturados separadamente. Ausente, pois, a 
identidade de base de cálculo com o IR Pessoa Jurídica, eis que a contribuição social 
paga será deduzida de um possível lucro dessas operações realizadas com não 
associados. 
- Tratando-se de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio 
contribuinte, o ISS será calculado em função da natureza  do serviço ou de outros fatores 
pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do 
próprio trabalho (Decreto 406/68, art. 9º, § 1º). Assim, por não integrar a remuneração do 
trabalho, a base de cálculo do ISS não é a mesma da contribuição social criada pela Lei 
Complementar nº 84/96.  
- Tendo sido a contribuição social em tela criada por lei complementar e não havendo 
identidade de base de cálculo com o IR e o ISS, constitucionais são os dispositivos do 
artigo 1º, incisos I e II, da Lei Complementar nº 84/96, por observância ao disposto nos 
arts. 195, § 4º, e 154, I, da Constituição Federal de 1988. 
- Argüição de inconstitucionalidade rejeitada.  

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide o Pleno do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, rejeitar a argüição de 
inconstitucionalidade, na forma do relatório, voto e das notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 5 de agosto de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE – Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: A UNIMED – Maceió, cooperativa de 
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trabalho médico, visando a eximir-se da cobrança da contribuição social sobre os valores 
pagos a seus associados, associados dirigentes (produção ou pro labore) e demais 
autônomos, requereu a declaração da inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 
84/96, que instituiu fonte de custeio para a manutenção da Seguridade Social, na forma 
do parágrafo 4º do art. 195 da Carta Magna, assim dispondo em seu artigo 1º, in verbis: 
“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; e 
II – a cargo das cooperativas de trabalho, no valor de quinze por cento do total das 
importâncias pagas, distribuídas ou creditadas a seus cooperados, a título de 
remuneração ou retribuição pelos serviços que prestem a pessoas jurídicas por 
intermédio delas”. 
O ilustre Juiz Federal da 3ª Vara de Alagoas julgou improcedente a ação, entendendo que 
o colendo STF negou a liminar pretendida pela CNI – Confederação Nacional das 
Indústrias para suspensão da cobrança da exação testilhada; o dispositivo legal 
vergastado tem escorreita constitucionalidade; o colendo STF já fixou que as cooperativas 
não gozam de isenção de impostos locais e de impostos de consumo e de importação 
(Súmulas 81 e 84 do STF); há prevalência do princípio da universalidade de 
financiamento da seguridade social. 
Ao apreciar o recurso de apelação interposto pela UNIMED, a egrégia Primeira Turma 
deste Tribunal suscitou a presente argüição de inconstitucionalidade da Lei 
Complementar nº 84/96, ante as razões expendidas pela parte autora que, em síntese, 
assim argumentou: 
- a norma emanada da LC 84/96 viola o inciso I do art. 154 da Carta Magna, eis que as 
contribuições são cumulativas, têm fato gerador idêntico ao fato gerador do ISS e têm 
bases de cálculo exatamente iguais às do ISS, incorporando a base de cálculo do imposto 
sobre a renda, que incide sobre os rendimentos do contribuinte. 
- A exação, incidente sobre a remuneração ou retribuição pagas aos cooperados pelos 
serviços prestados a pessoas jurídicas por intermédio das cooperativas (LC 84/96, art. 1º, 
II), não incide sobre as cooperativas de trabalho médico (ato cooperativo), por inexistência 
da tipicidade do trabalho direto a pessoa jurídica, vez que o tomador do serviço, na 
totalidade dos casos, é pessoa física, sendo a pessoa jurídica meramente contratante. 
- As cooperativas de trabalho prestam serviços aos seus associados, médicos 
cooperados e não estes àquelas, não se assemelhando às empresas de um modo geral, 
nas quais empresários remuneram seus prestadores, com vínculo ou não de emprego, 
para obtenção de lucro, o que é vedado pela lei cooperativista (Lei 5.764/71); assim, a 
exação que está sendo submetida às cooperativas por essa lei complementar encontra-se 
em dissonância com a Carta Magna, em seu art. 146, III, c, segundo o qual cabe à lei 
complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 
especialmente sobre adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas 
sociedades cooperativas, e ainda, em seu art. 174, parágrafos 1º e 2º, segundo os quais a 
lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional 
equilibrado e apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. 
- A inconstitucionalidade da LC 84/96, face à inexistência de correlação entre a 
contribuição do cooperado e o benefício previsto no art. 202 da Carta Magna 
(aposentadoria), tendo em vista que o autônomo, o avulso, o empresário e o cooperado 
de uma forma mais específica, sendo obrigados a contribuir compulsoriamente para  com 
o custeio previdenciário (LC 84/96), tornam-se alvos de uma situação insólita, uma vez 
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que já contribuem na qualidade de autônomos (Lei 8.212/91, art. 11, IV, b; Decreto 
612/92, art. 10, IV, c, item 4), sujeitando-se a uma dupla contribuição sobre a mesma 
exação; assim, o cooperado autônomo, em que pese estar a cooperativa obrigada a 
contribuir uma vez mais, tal benefício, em momento algum vem a beneficiar o cooperado, 
o que traduz esta nova exigência num verdadeiro confisco, que é vedado pela 
Constituição Federal no seu art. 150, IV. 
Manifestou-se o Ministério Público Federal pela declaração da inconstitucionalidade do 
referido diploma legal, através de parecer da lavra do ilustre Procurador Regional da 
República Ivaldo Olímpio de Lima, fundado em diretrizes sumuladas na seguinte ementa: 
“Argüição de inconstitucionalidade em apelação cível. Tributário. Art. 195, § 4º, da CF. 
Outra fonte de custeio, para a Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar nº 
84/96. Nova exação incidente sobre as importâncias pagas aos associados das 
cooperativas de trabalho, regidas pela Lei nº 5.764/71. Ofensa ao art. 146, III, letra c, e ao 
art. 174, § 2º, ambos da Carta Constitucional. Só as contribuições sociais, previstas 
expressamente no art. 195 da Lei Maior, podem ter hipótese de incidência e base de 
cálculo idênticas às dos impostos sem ofensa ao art. 154, I, do texto constitucional. As 
‘outras fontes’, na previsão do art. 195, § 4º, da Lex Fundamentalis, e sem as vedações 
do art.167, IV, da CF, regem-se pelo art. 154, I, da vigente Constituição, do mesmo modo 
que os impostos não vinculados. Precedente do STF. RE – 146.733-9. Pela declaração de 
sua inconstitucionalidade”. 
É o que havia de relevante para relatar. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): Sr. Presidente, o art. 195 
da Constituição Federal assim dispõe: “A seguridade social será financiada por toda a 
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes 
dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Minicípios, e das 
seguintes contribuições sociais: I – dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, 
o faturamento e o lucro; II – dos trabalhadores; III – sobre a receita de concursos de 
prognósticos”. 
Sr. Presidente, a contribuição em tela não se insere em nenhuma dessas previstas no 
mencionado art. 195. Segundo a inteligência dessa norma constitucional, não estaria 
vedada a cumulatividade das contribuições aí instituídas com quaisquer outros impostos 
ou tributos, isto é, não ocorreria, na hipótese, a vedação de terem bases de cálculo 
semelhantes. Por outro lado, Sr. Presidente, no parágrafo 4º do art. 195, vemos a 
seguinte disposição: “A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a 
manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I”.  
O art. 154, I, da Constituição Federal, assim dispõe: 
“A União poderá instituir: 
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”. 
A contribuição em comento, Sr. Presidente, foi criada pela Lei Complementar nº 84, de 
janeiro de 1996. No que pertine às possíveis e idênticas bases de cálculo com o Imposto 
sobre Serviços ou com o Imposto de Renda, não as encontro presentes. Não entendo 
idênticas as bases de cálculo do Imposto sobre Serviços e do Imposto de Renda com a 
base de cálculo da contribuição social instituída pela Lei Complementar nº 84. Com efeito, 
Sr. Presidente, o art. 111 da Lei nº 5.764/71 dispõe que serão considerados como renda 
tributável os resultados positivos obtidos pelas cooperativas, nas operações de que tratam 
os arts. 85, 86 e 88 desta lei. 
Assim dispõem os artigos 85 e 86 da mencionada lei: 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

“Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos de não 
associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes destinados ao 
cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de instalações industriais das 
cooperativas que as possuem”. 
“Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados, desde que 
tal faculdade atenda aos objetivos sociais e esteja de conformidade com a presente lei”. 
Ora, Sr. Presidente, os associados da UNIMED são os médicos que prestam esses 
serviços. No caso, quando a UNIMED repassa a esses profissionais uma determinada 
importância, está repassando serviços prestados por esses médicos a terceiros. 
Então, a essas operações com não associados é que se dirige o artigo 111. Na prática, 
esses atos operacionais são escriturados separadamente. Há duas formas de ingresso. 
Os ingressos de terceiros que seriam os contratantes desses serviços médicos. 
Esse ingresso dos não associados, ou seja, dos particulares, é que seria tributado pelo 
Imposto de Renda e seria escriturado isoladamente. 
Pois bem, a contribuição social exigida pelo artigo 1º e seus incisos I e II da Lei 
Complementar nº 84/96, que a UNIMED deve pagar porque não isenta, será tida como 
despesa operacional a ser deduzida do Imposto de Renda, parcela devida. Ora, se a 
contribuição social em tela pode ser deduzida do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, à 
evidência que não é a base de cálculo desse imposto. 
Portanto, não vejo aqui presente nenhuma identidade de base de cálculo do Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica com a base da contribuição social mencionada. Primeiro, porque 
essa contribuição social paga será deduzida de um possível lucro dessas operações 
realizadas com não associados; segundo, porque a base de cálculo do Imposto de Renda 
é muito mais ampla do que  pretende a impetrante. A base de cálculo do Imposto de 
Renda repousa no lucro real, no lucro estimado ou no lucro arbitrado. No caso, seria o 
lucro real. O que seria o lucro real? Seria o lucro líquido com seus ajustes, ajustes esses 
repousantes em exclusões ou adições, aí teríamos a base de cálculo para o Imposto de 
Renda. 
Vejo, assim, que longe está a identidade de base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica com a base de cálculo da contribuição social. Salta aos olhos, também, que não 
há identidade na base de cálculo, a que se refere a contribuição social, com a base de 
cálculo do ISS, porque, no caso, não é o médico que está recebendo o seu crédito que vai 
pagar esse ISS. Se essa contribuição social vai ser deduzida do lucro bruto como 
despesa operacional a ensejar o lucro líquido, como dizer que ela teria base de cálculo 
idêntica à do ISS, a refletir sobre os médicos? 
Outra não é a inteligência do parágrafo 1º do artigo 9º do Decreto nº 406, de 31.12.68, 
que assim dispõe: 
“Art. 9º. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. 
§ 1º. Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do 
próprio contribuinte, o imposto será calculado por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em 
função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida 
a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho”. 
Vê-se, assim, que a remuneração pelo trabalho prestado pelos associados não integra a 
base de cálculo do ISS. Nesse sentido o escólio de Aliomar Baleeiro – Direito Tributário – 
2ª edicão – p. 266. 
De forma que, Sr. Presidente, com esses argumentos, considero constitucional a 
contribuição instituída pela Lei Complementar nº 84/96, não obstante as boas exposições 
do ilustre advogado e do ilustre Procurador Regional Federal, das quais não discordo, 
porque entendo que, se realmente ocorressem as hipóteses ventiladas no bem elaborado 
parecer e na exposição do ilustre advogado, certamente a contribuição social referida 
seria inconstitucional. 
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No entanto,  não encontro presente essa identidade de base de cálculo com os impostos 
mencionados. 
Como também patenteado, à evidência que essa contribuição social foi criada por lei 
complementar, obedecendo-se, assim, em tudo e por tudo, aos ditames do artigo 195, 
parágrafo 4º, da Constituição Federal. 
Daí porque julgo constitucionais os dispositivos do artigo 1º e seus incisos I e II da Lei 
Complementar nº 84, de 18 de janeiro de 1996, rejeitando, assim, a argüição de 
inconstitucionalidade dos mencionados dispositivos. 
É como voto. 

HABEAS CORPUS Nº 840-CE 
Relator:      O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Impetrante: DRA. CRISTINA BRAVO MENDES 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA QUINTA VARA - CEARÁ 
Paciente:   JOSÉ FERNANDO CASTELO BRANCO PONTE 

EMENTA 
Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Trancamento de ação penal. Existência, em 
tese, do delito do artigo 95, d, da Lei 8.212, de 1991. Diretor-superintendente. Conclusão 
do processo administrativo fiscal. Extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo. 
1. A jurisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 
Justiça chancela o entendimento pela prescindibilidade de individualização, na peça 
acusatória concernente a crimes societários, da conduta atribuída a cada um dos 
acusados. Ainda que fosse a jurisprudência majoritária favorável à tese do paciente, não 
poderia ser invocada, posto não se adequar ao caso em exame, no qual figura como 
acusada, tão-somente, uma única pessoa. 
2. Pelo fato de ter sido diretor-superintendente da pessoa jurídica, à época em que não 
recolhidas as contribuições descontadas dos empregados, pode o paciente figurar como 
denunciado na ação penal competente. A uma, porque a própria lei aponta como sujeitos 
ativos do crime os diretores da empresa que não recolher as contribuições; a duas, 
porque a prova do envolvimento do paciente, ou de ter agido dolosamente ou não, será 
apurada na competente ação penal (defeso é a este órgão, nas estreitas vias do habeas 
corpus, apreciar o mérito da questão, avocando a competência da autoridade impetrada 
para o julgamento da ação persecutória cujo trancamento se requer). 
3. A tese de violação ao princípio do devido processo e da ampla defesa não aproveita ao 
paciente, tendo em vista já se haver encerrado, no caso vertente, o processo 
administrativo fiscal.  
4. Afastada a alegada inconstitucionalidade da Lei nº 9.249, de 1995, que prevê a 
extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo, desde que efetuado antes do 
recebimento da denúncia. As contribuições a recolher são, em verdade, extraídas dos 
recursos financeiros do empregado, e não do empregador. Conclui-se, portanto, ser, em 
princípio, irrelevante para o cumprimento da obrigação tributária a capacidade contributiva 
do empregador, por causa de sua qualidade de responsável por substituição. Ausência de 
violação ao princípio da isonomia. 
5. Ocorrência, em tese, de ilícito penal. Somente após julgamento da ação penal 
respectiva, contudo, estar-se-á frente à resposta definitiva para a questão da existência 
do delito. 
6. Ordem de habeas corpus denegada. 

ACÓRDÃO 
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, entre as partes acima identificadas, 
decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 27 de agosto de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de habeas corpus impetrado com o 
objetivo de trancamento da ação penal ajuizada contra o paciente José Fernando Castelo 
Branco Ponte, sob o fundamento de ausência de justa causa para o seu prosseguimento. 
Roga o paciente, ainda, pelo deferimento da liminar de suspensão da referida ação penal. 
Figura o paciente como acusado na multicitada ação penal, por haver cometido, em tese, 
o delito capitulado no artigo 95, alínea d, da Lei nº 8.212, de 1991 (deixar de recolher 
contribuição devida à Seguridade Social e arrecada dos segurados ou do público). O 
denunciado, ora paciente, era, à época do delito, diretor-superintendente da Gráfica 
Industrial S/A – GRAFISA (empresa que deixou de recolher as contribuições). 
Arrolam-se os seguintes motivos para a concessão da ordem requestada: (a) a denúncia 
oferecida é inepta por não conter a individualizada descrição do comportamento delituoso 
atribuído ao paciente; (b) segundo jurisprudência das v. instâncias revisoras, a conduta de 
cada autor deve ser individualizada, na medida de sua participação no crime; (c) não é 
suficiente a imputação que se restrinja a mencionar que o acusado ocupa na empresa um 
dos postos de direção; (d) é inconstitucional a Lei nº 9.249, de 1995, pois, ao determinar 
que o contribuinte somente tem direito à extinção da punibilidade se recolher o tributo 
antes do recebimento da denúncia, malfere frontalmente o princípio constitucional da 
isonomia; (e) a possibilidade de ajuizamento de ação penal antes da conclusão do 
processo administrativo fiscal viola os princípios do devido processo e da ampla defesa; 
(f) a empresa logrou, em 16 de janeiro de 1997, o deferimento do pedido de parcelamento 
do débito que possui junto ao INSS (comunicado do deferimento às fls. 230 do 
processado). 
Anexos à exordial, vieram os documentos de fls. 15 usque 239, dentre os quais repousam 
cópias da denúncia, dos termos de início e de encerramento da ação fiscal, da NFLD e da 
confissão de dívida fiscal e termo de parcelamento. 
Às fls. 243, o Relator do feito limitou-se a suspender o interrogatório já designado. 
Salientou inexistirem, nos autos, prova de que as prestações do parcelamento estejam 
sendo devidamente pagas. 
Instada a apresentar informações, a autoridade apontada coactora manifestou-se, às fls. 
247, salientando que o recebimento da denúncia ocorreu porque os fatos narrados 
constituem, em tese, a infração do artigo 95, alínea d, § 1º, da Lei nº 8.212, de 1991, c/c o 
artigo 5º da Lei nº 7.492, de 1986. 
A Procuradoria Regional da República apresentou o parecer de fls. 250/260, cuja ementa 
se acha vazada nos seguintes termos: 
“Processo Penal. Habeas Corpus. Trancamento de ação penal. Crime previdenciário. Lei 
nº 8.212/91, art. 95, alínea d, parágrafo 1º. Preliminar de inépcia da inicial. Inocorrência. 
Ausência de justa causa. Inadmissibilidade. 
- Preenchidos os requisitos legais estabelecidos para o oferecimento da denúncia pela 
legislação atinente à espécie, não há que se falar em inobservância do princípio 
constitucional do devido processo legal. 
- Não se tranca ação penal por meio de habeas corpus quando o impetrante não 
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demonstra, de plano, a inocorrência do crime ao mesmo imputado, não havendo, 
portanto, que se falar em violação ao direito de liberdade de locomoção dos pacientes. 
Denegação da ordem, pelo que se opina”. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Cumpre perquirir, no caso em apreço, 
se realmente inexiste justa causa para o prosseguimento da ação penal instaurada contra 
o ora paciente João Fernando Castelo Branco Ponte. 
Sustenta a impetrante, inicialmente, ser inepta a denúncia oferecida (e recebida pela 
autoridade apontada coactora), à conta de não descrever, individualmente, a conduta de 
cada co-autor do delito. 
O entendimento que vem sendo chancelado nas v. instâncias revisoras, diversamente do 
que alega a impetrante, é o da prescindibilidade de individualização, na peça acusatória, 
da conduta atribuída a cada acusado. 
Trago à colação, neste sentido, os seguintes arestos do Supremo Tribunal Federal – STF 
– e do Superior Tribunal de Justiça – STJ –, respectivamente: 
“Habeas Corpus. Denúncia. Crime societário. Contribuição previdenciária descontada dos 
empregados e não recolhida aos cofres públicos. Conduta delituosa. Descrição 
pormenorizada. Requisito que não se mostra imprescindível. 
Pelo teor da peça acusatória, verifica-se ser ela formalmente apta ao fim a que se destina, 
atendendo às exigências do art. 41 do CPP. Além de estar apoiada nos elementos 
constantes do procedimento da fiscalização, retrata, com consistência, fatos suficientes e 
conclusivos de modo a possibilitar a identificação da prática do delito de apropriação 
indébita, explicitando, à época dos fatos, os valores que foram desviados e o meio 
empregado, circunstâncias que abrem espaço ao exercício da mais ampla defesa. 
A constatação do elemento subjetivo do delito é de ser melhor apreciada a partir da 
realização dos atos de instrução processual, onde poderá haver uma análise valorativa da 
prova, sabido que na peça inicial acusatória só se indaga se o relato se ajusta à figura 
típica de que se cuida. 
A alegação de que nos delitos societários é necessário que a denúncia individualize a 
participação de cada um dos acusados, não encontra apoio na orientação da 
jurisprudência desta Corte, que não considera condição ao oferecimento da denúncia a 
descrição mais pormenorizada da conduta de cada sócio ou gerente, mas apenas que se 
estabeleça o vínculo de cada um ao ilícito. 
Habeas corpus indeferido”. (HC nº 74.791/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, julg. 04.03.97, DJ 
09.05.97, p. 18130 – grifei). 
“Penal. Processual. Sonegação fiscal. Autoria coletiva. Denúncia. Individualização da 
conduta. Inépcia. Habeas corpus. Recurso.  
1. Nos crimes societários ou de autoria coletiva não é imprescindível que a denúncia 
descreva a participação individual de cada acusado. 
2. Descrevendo a denúncia crime em tese, havendo, portando, materialidade e autoria, 
não se fala em inépcia para trancar ação penal por falta de justa causa. 
3. Recurso conhecido mas improvido”. (RHC nº 4.117/SP, Rel. Min. Edson Vidigal, julg. 
30.11.94, DJ 06.02.95, p. 1361).  
Ainda que fosse a jurisprudência majoritária favorável à tese do paciente, tenho que não 
poderia ser invocada por não se adequar ao caso em exame. 
Cumpre observar que, no caso sob enfoque, foi denunciado, tão-somente, José Fernando 
Castelo Branco Ponte. Ora, como se poderia argüir da necessidade de descrição 
individual da conduta de cada acusado se foi denunciada apenas uma pessoa? 
Afirmou-se, na inicial deste writ, que “a conduta de cada autor deve ser individualizada, na 
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medida de sua participação no crime, na medida de sua culpa”.  
Tal alegação, data maxima venia, não tem qualquer pertinência em relação ao caso sub 
examine, à conta de não se tratar de vários denunciados, mas de um único. De se 
ressaltar, ainda, que a conduta do mesmo (refiro-me ao denunciado/paciente) foi 
suficientemente descrita na peça acusatória, não havendo, ao meu sentir, qualquer 
possível violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório. 
Argúi-se, ainda, que o mero fato de constar o nome do paciente como diretor-
superintendente da pessoa jurídica, na ata da última assembléia, não tem o condão de 
responsabilizá-lo penalmente pelo não recolhimento das contribuições previdenciárias. 
“Não basta – acrescenta a impetrante – imputação que se restrinja a mencionar que o 
acusado ocupa na empresa um dos postos indicados por lei”. Diz ser imprescindível que a 
acusação comprove quem dolosamente causou o resultado. 
Não merecem prosperar tais argumentações. A uma, porque a própria lei aponta como 
sujeitos ativos do crime os diretores da empresa que não recolher as contribuições; a 
duas, porque a prova do envolvimento do paciente, ou de ter agido dolosamente ou não, 
será apurada na competente ação penal (defeso é a este órgão, nas estreitas vias do 
habeas corpus, apreciar o mérito da questão, avocando a competência da autoridade 
impetrada para o julgamento da ação persecutória cujo trancamento se requer). 
Com efeito, a responsabilização penal dos diretores pelo não recolhimento das 
contribuições previdenciárias descontadas dos empregados vem expressamente prevista 
no § 3º do artigo 95 da Lei nº 8.212, de 1991. Confira-se: 
“Art. 95. Constitui crime: 
a) a c) omissis; 
d) deixar de recolher, na época própria, contribuição ou outra importância devida à 
Seguridade Social e arrecadada dos segurados ou do público; 
.............................................................................................. 
§ 3º Consideram-se pessoalmente responsáveis pelos crimes acima caracterizados o 
titular de firma individual, os sócios solidários, gerentes, diretores ou administradores que 
participem ou tenham participado da gestão da empresa beneficiada, assim como o 
segurado que tenha obtido vantagens”. 
Do exposto se infere, portanto, que o fato de figurar o paciente como diretor 
superintendente da GRAFISA, na época em que praticado o delito, constitui motivo 
suficiente para que possa ser acusado da prática do crime de não recolhimento das 
contribuições. O seu efetivo envolvimento, contudo, será apurado na ação penal em 
trâmite no Juízo singular, descabendo a este Tribunal pronunciar-se acerca do mérito da 
questão, máxime à vista da necessidade de dilação probatória, o que – é comezinho – 
não se comporta na via célere do mandamus. 
Alega a impetrante, ademais, que não teria o paciente agido com dolo – elemento 
subjetivo indispensável à caracterização do crime –, pois o não recolhimento das 
contribuições previdenciárias descontadas dos salários dos empregados deveu-se às 
dificuldades financeiras enfrentadas pela GRAFISA. 
Ora, a perquirição acerca da presença do elemento subjetivo dolo, conforme bem 
ressaltado no opinativo ministerial, somente poderia ser procedida através de dilação 
probatória, o que não se admite – reinsisto – na estreita via do habeas corpus. 
Argúi a impetrante, outrossim, que não poderia a ação penal ser ajuizada antes do 
encerramento do processo administrativo fiscal respectivo, sob pena de violação aos 
princípios do devido processo legal e da ampla defesa. 
A tese de violação ao princípio do devido processo e da ampla defesa não aproveita ao 
paciente, tendo em vista já se haver encerrado, no caso vertente, o processo 
administrativo fiscal.  
Deveras, culminou o referido processo com a confissão de dívida fiscal de fls. 231/233, ao 
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qual se subseguiu a celebração de termo de parcelamento da dívida confessada. O 
deferimento do pedido de parcelamento, observe-se, data de 16 (dezesseis) de janeiro de 
1997; o oferecimento da denúncia, por seu turno, é posterior, datando de 14 (quatorze) de 
maio do mesmo ano. 
Já se encerrou, portanto, o processo administrativo fiscal respectivo, falecendo ao 
paciente razão para invocar a tese de necessidade de conclusão do mesmo. 
Examino, a seguir, o argumento pertinente à inconstitucionalidade da Lei nº 9.249, de 
1995. Segundo a impetrante, referida lei, ao determinar que o contribuinte somente tem 
direito à extinção da punibilidade se recolher o tributo antes do recebimento da denúncia, 
malfere frontalmente o princípio constitucional da isonomia. 
Para a impetrante, estaria a privilegiar os contribuintes mais ricos, com capacidade de 
quitar os tributos, em desfavor dos mais pobres que, sem condições para tanto, seriam 
sancionados com a privação de liberdade. 
O empregador – sujeito passivo da exação de que cuida o artigo 95, d, da Lei nº 8.212/91, 
ora paciente, é responsável pela substituição do tributo. O contribuinte do tributo é o 
empregado, segurado da Previdência Social. A lei atribui ao empregador a 
responsabilidade tributária por substituição, incumbindo-o de descontar a contribuição dos 
salários de seus empregados e de repassá-los para o Tesouro. Vê-se, portanto, que as 
contribuições a recolher são, em verdade, extraídas dos recursos financeiros do 
empregado, e não do empregador. Conclui-se, portanto, ser, em princípio, irrelevante para 
o cumprimento da obrigação tributária a capacidade contributiva do empregador, por 
causa de sua qualidade de responsável por substituição. 
O princípio constitucional da igualdade veda que a lei confira tratamentos desiguais a 
situações iguais, ou tratamentos idênticos a situações distintas. 
No caso vertente, a norma em comento prevê o mesmo tratamento para situações 
aparentemente diferenciadas, porém, em verdade, hipoteticamente idênticas, sem 
contemplar qualquer discriminação. 
O empregador, seja mais ou menos afortunado, limita-se a repassar  aos cofres públicos 
o valor da contribuição devido por seus empregados e retido na fonte e, por isso, esse 
repasse independe da capacidade econômica do substituto tributário. 
Intacto, portanto, o princípio constitucional da isonomia. 
Insta observar, à guisa de conclusão, que, consoante jurisprudência e doutrina 
majoritárias, somente se viabiliza o trancamento de ação penal, via habeas corpus, na 
ausência de tipicidade dos fatos imputados na denúncia, na impossibilidade de se imputar 
ao denunciado conduta delitiva, ou, ainda, quando manifesta a ausência de justa causa. 
Tal não é, data maxima venia, o caso dos presentes autos. 
Pode-se afirmar, na situação vertente, que se está diante da ocorrência, em tese, de ilícito 
penal. Somente após julgamento da ação penal respectiva, contudo, estar-se-á frente à 
resposta definitiva para a questão da existência do delito. 
Trago à colação o seguinte precedente jurisprudencial, acerca do citado posicionamento 
toante à utilização de habeas corpus para fins de trancamento de ação penal, quando os 
fatos apurados denotam, em tese, a existência de crime: 
“Processual Penal. Habeas corpus. Trancamento de ação penal. Ilícito penal, em tese, 
descrito na denúncia. Responsabilidade dos pacientes a ser apurada na instrução 
criminal. Ordem denegada. 
- Inadmissível o trancamento de ação penal por meio de habeas corpus quando os fatos 
narrados na denúncia constituem, em tese, ilícito penal e a comprovação da inocência do 
paciente dependa de provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, perante o 
juízo singular. 
- Precedentes jurisprudenciais”. (HC nº 731/PB, Rel. Juiz Manoel Erhardt – substituto, julg. 
14.08.97, DJ 26.09.97, p. 79205). 
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O denunciado, ademais, pode ser responsabilizado pela conduta ilícita, consoante o artigo 
95, § 3º, da Lei nº 8.212, de 1991, adrede transcrito. 
Não se demonstrou, enfim, a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação 
penal. Observe-se que o parcelamento administrativo não elide a existência do crime nem 
constitui causa de extinção da punibilidade (a Lei nº 9.249, de 1995, exige o pagamento 
integral do débito tributário). 
Forte nessas razões, denego a ordem de habeas corpus.  
É como voto. 

HABEAS CORPUS Nº 889-RN  
Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Impetrantes: DRS. JORGE GERALDO DE SOUZA E OUTRO 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - RN 
Paciente: JOÃO GONZAGA DA SILVA 

EMENTA 
Penal e Processual Penal.  Habeas Corpus preventivo.  Advogado. Apropriação indébita 
de valores recebidos em nome de constituinte.  Ameaça de prisão civil depositário infiel.  
Impossibilidade. Incompetência da Justiça Federal. 
- Não compete ao Juízo Federal apurar a prática de possível ilícito penal praticado por 
advogado que, no patrocínio de causa proposta perante aquele Juizo, apropria-se 
indevidamente de valores por ele recebidos através de precatório e que deveriam ser 
repassados a seu constituinte. 
- Não havendo o paciente, em qualquer fase do processo, assumido o encargo de 
depositário e, por inexistir no ordenamento jurídico pátrio a figura do depositário infiel, na 
sua modalidade indireta, ilegal é a ameaça de prisão civil contra ele lançada sob este 
fundamento. 
- Concessão da ordem. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, conceder a presente ordem de habeas corpus, 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, 6 de agosto de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido 
de liminar, impetrado em favor de João Gonzaga da Silva, sendo apontada como 
autoridade coatora o MM.  Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do 
Norte. 
Narram os impetrantes que a douta autoridade impetrada, através de despacho exarado 
nos autos da Ação nº 90.2614-8, que corre naquele Juizo, determinou que o paciente 
efetuasse, no prazo de 24 horas, o pagamento dos valores por ele recebidos ilegalmente 
de seus constituintes, há quase um ano e meio, acrescidos de correção monetária, sob 
pena de prisão imediata. 
Alegam os impetrantes que a ameaça de prisão, contida no referido despacho, é 
manifestamente ilegal, desde que é oriunda de autoridade incompetente, como, aliás, 
reconhece o próprio Magistrado, em seu r. despacho, ao declarar tratar-se de ilícito a ser 
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apurado no âmbito da Justiça Estadual. 
Concedi a liminar requerida, determinando a imediata expedição de salvo-conduto em 
favor do paciente. 
Notificada, a douta autoridade judiciária prestou suas informações às fis. 18. 
A ilustre Representante do Parquet Federal ofertou o seu parecer, às fis. 35138, opinando 
pela concessão da ordem. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Nos autos da presente ação de habeas 
corpus, encontra-se devidamente comprovado que o paciente, na condição de 
patrocinador de diversas ações na Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do 
Norte, recebeu, através de precatório, quantias pertencentes aos seus constituintes, sem 
efetuar-lhes, posteriormente, o devido repasse. 
Várias são as reclamações, tomadas por termo, dos autores das diversas ações 
patrocinadas pelo paciente, conforme se verifica às fls.19 a 26 dos presentes autos. 
Assim, não resta a menor dúvida da existência de fortes indícios da prática de ilícito penal 
por parte do paciente. 
Acontece que a apuração de tais fatos fogem à competência do Juizo Federal, vez que os 
mesmos resultaram, tão-somente, da relação existente entre o advogado, ora paciente, e 
o seu constituinte. 
Quanto à tese defendida pela douta autoridade impetrada de que a ameaça de prisão 
contida em seu despacho é de natureza civil, por tratar-se, in casu, de depositário infiel na 
forma indireta, acosto-me ao parecer da ilustre Representante do Parquet Federal, Dra 
Regina Coeli Campos de Meneses, que assim se posicionou sobre a matéria: 
"No que tange à prisão civil, especificamente na figura do 'depositário infiel, na sua 
modalidade índíreta' (fis. 08 dos autos), como destacado pelo Juizo no despacho em 
questão, havemos de discordar de tal posícionamento pelo fato de, no direito pátrio, 
inexistir a figura do depositário inflei indireto”. 
Ademais, é de se destacar que, em nenhuma fase ou momento da ação ordinária, na qual 
foi exarado o despacho atacado, o paciente assumiu o encargo de depositário. 
Com estas considerações, não vislumbrando como possa se encontrar revestida de 
legalidade a referida ameaça de prisão, concedo a presente ordem de habeas corpus, 
tomando definitivo o salvo-conduto expedido em favor do paciente em sede de liminar. 
E como voto. 

RECURSO CRIMINAL Nº 193-CE 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Recorrente: JUSTIÇA PÚBLICA. 
Recorrido: LUIZ VIDAL FILHO. 
Advogado: DR. JUVENAL LAMARTINE AZEVEDO LIMA (RECDO.) 

EMENTA 
Penal e Processual Penal. Rejeição da denúncia. Prevaricação. Minimidade do 
retardamento. Interesse pessoal não comprovado. 
1. Atendimento a requisição por parte do acusado que atrasou, tão-somente, três dias 
úteis. Inocorrência de situação fática em que o atraso no cumprimento da ordem pudesse 
render ensejo ao surgimento de conseqüências graves, de sorte a exigir o ajuizamento de 
ação criminal contra o responsável pelo retardamento.  
2. Resposta ao expediente do Ministério Público que foi ofertada antes do oferecimento 
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da denúncia, o que patenteia a desnecessidade do oferecimento da denúncia.  
3. Ausência do elemento subjetivo do tipo - o dolo decorrente do agir “para satisfazer 
interesse ou sentimento pessoal”.  Recorrido que, à época em que tramitavam os 
procedimentos administrativos das desapropriações dos imóveis referidos na denúncia 
não exercia qualquer cargo ou função junto ao INCRA. Ausência de prova da existência 
de qualquer interesse em se dificultar a ação do Ministério Público na apuração de 
eventuais irregularidades ocorridas na gestão do INCRA-Ceará. 
4. Recurso em sentido estrito improvido. 

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 ao recurso, 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, 3 de setembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: O Ministério Público Federal apresentou 
denúncia contra Luiz Vidal Filho, por suposta prática do crime capitulado no artigo 319 do 
Código Penal Brasileiro – prevaricação. 
Narra-se, na peça acusatória de fls. 3 usque 5 dos autos, que foi instaurado inquérito civil 
público, através da Portaria nº 003/97, para apurar irregularidades havidas em 
procedimentos administrativos de desapropriação, bem como denúncias de 
irregularidades na própria administração regional do INCRA – Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária. 
Em feitio a instruir o referido inquérito, foram requisitados ao recorrido, através do Ofício 
nº 0787/PRDC/CE/GAB, recebido em 26.06.97 (ver cópia às fls. 33 do processado), os 
autos dos procedimentos administrativos referentes às desapropriações das Fazendas 
Charneca e Irapuã de Cima. Foram-lhe concedidos cinco dias para atender à requisição, 
nos termos do artigo 8º, § 5º, da Lei Complementar nº 75, de 1993. 
Ocorre que, decorridos mais de dez dias do recebimento do ofício, não houve 
cumprimento da requisição, o que, no entendimento do órgão acusador, configuraria o 
delito de prevaricação, capitulado no artigo 319 do CPB. 
O acusado, ora recorrido, notificado de acordo com o artigo 514 do Código de Processo 
Penal – CPP –, apresentou a resposta de fls. 13/18, a alegar, em suma: (a) o 
acusado/recorrido respondeu à requisição no dia 09.06.97 (oito dias úteis após o 
recebimento do ofício; antes, portanto, do oferecimento da denúncia), como faz prova 
através do documento de fls. 20 dos autos; (b) no expediente remetido em atendimento à 
requisição, foi informada a impossibilidade de apresentação dos autos solicitados, em 
virtude de se acharem os mesmos em Brasília/DF; (c) foi informado, ainda, no expediente 
remetido à Procuradoria, que poderiam ser encontrados dados sobre os imóveis nas 
ações expropriatórias nºs 95.0000034-2 e 95.0026115-4, em curso na 5ª Vara da Justiça 
Federal do Ceará; (d) os procedimentos administrativos solicitados no Ofício nº 
0787/PRDC/CE/GAB datam de 1995, quando era Superintendente do INCRA, não o 
acusado, mas o sociólogo Antônio Rubens Pompeu Braga (não teria o acusado/recorrido, 
assim, qualquer participação nos procedimentos administrativos de que trata a denúncia); 
(e) afastada se encontra a tipicidade da conduta, tanto em seu aspecto objetivo, já que 
inexistiu omissão, como em seu aspecto subjetivo, porque ausente o elemento “para 
satisfazer interesse ou sentimento pessoal”. 
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O MM. Juiz a quo, em decisão de fls. 26 e atento à defesa preliminar oferecida pelo 
acusado, deixou de receber a denúncia. 
Contra tal decisum, recorreu o órgão acusador (recurso em sentido estrito de fls. 28 usque 
32), a sustentar haver intenção, por parte do acusado, de menosprezar o órgão do 
Ministério Público Federal, “pois o que se comenta, a boca miúda, naquela repartição – o 
INCRA –, é que o Inquérito Civil Público instaurado para apurar as irregularidades no 
INCRA ‘acabará em pizza’.” 
Acrescenta o recorrente que a remessa dos autos a Brasília, atendendo a solicitação por 
fax que não consta dos autos, ocorreu no mesmo dia em que recebido o Ofício nº 
0787/PRDC/CE/GAB, o que demonstraria “a predisposição de forjar uma situação”. 
Sustenta, alfim, que o documento de fls. 33 dos autos (no qual consta despacho de 
servidora do INCRA, onde se lê “Com os processos requeridos pelo M. P. Federal”) 
constituiria prova de que os autos do procedimento administrativo ainda não haviam sido 
remetidos a Brasília sete dias após a data em que o acusado alega ter ocorrido a 
remessa. 
Contra-razões ao recurso às fls. 39/41. Referendam-se nelas as razões expendidas na 
defesa preliminar. 
Às fls. 45, o culto Julgador singular manteve a decisão recorrida. 
Instada a apresentar parecer, manifestou-se a Procuradoria Regional da República, às fls. 
51 usque 54, pelo improvimento do recurso. Transcreve-se, a seguir, o teor da ementa do 
opinativo ministerial: 
“Penal e Processual Penal. Recurso em sentido estrito. Rejeição da denúncia. Crime de 
prevaricação. Art. 319 do CP. 
Para a configuração do delito de prevaricação (art. 319 do CP), não há que se indagar se 
o retardamento em atender-se à requisição foi de poucos ou de muitos dias. No entanto, 
há de se tolerar a tardança diminuta se o ofício requisitório já havia sido respondido 
quando do oferecimento da denúncia. 
Não se pode afastar a idéia da razoabilidade dos indícios para a caracterização da 
responsabilidade penal. 
Pelo improvimento do recurso”. 
Enfatiza-se, ainda, no parecer, que os documentos requisitados dizem respeito a 
desapropriação realizada em gestão diversa da que exerce o recorrido. Destaca-se, alfim, 
que a ausência dos procedimentos administrativos pode ser suprida com a consulta às 
ações expropriatórias em curso perante a 5ª Vara da Seção Judiciária do Ceará. 
É o relatório. Peço dia para julgamento. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Em que pesem as razões lançadas no 
recurso interposto, penso não merecer reforma a r. decisão a quo. 
O delito de prevaricação acha-se tipificado no artigo 319 do Código Penal Brasileiro – 
CPB –, verbis: 
“Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra 
disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. 
Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa”. 
Segundo a acusação, a conduta do acusado ajustar-se-ia à primeira hipótese – “retardar”. 
Compulsando os autos, verifica-se que a resposta do acusado ao ofício atrasou, tão-
somente, três dias úteis. É de se indagar, portanto, se o atraso de três dias configuraria, 
no caso vertente, o crime de prevaricação. 
Não duvido que, em situações outras, máxime em situações calamitosas, de urgência 
extremada, um atraso de três dias poderia dar ensejo a graves conseqüências, 
justificando o ajuizamento de ação criminal contra o responsável pelo retardamento. No 
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caso sub examine, todavia, o atraso não deu causa a quaisquer prejuízos para o interesse 
público. 
A par da minimidade do atraso, não se pode olvidar, ainda, que a apresentação de 
resposta ao ofício do Ministério Público ocorreu antes do oferecimento da denúncia, fato 
este que, mais uma vez, evidencia a desnecessidade do ajuizamento do presente feito. 
Destarte, a presença do elemento objetivo do tipo - “retardar” – não transparece. Passo à 
perquirição acerca do elemento subjetivo do ilícito.  
Segundo o magistério de Damásio de Jesus, são dois os elementos subjetivos do tipo de 
prevaricação: o primeiro é o dolo e o segundo se encontra na expressão “para satisfazer 
interesse ou sentimento pessoal”. 
Não vislumbro, data maxima venia, qualquer evidência de que estivesse o 
acusado/recorrido procurando satisfazer interesse ou sentimento pessoal. 
Deveras, conforme o demonstram os documentos de fls. 21 a 24 do processado, não 
exercia o recorrido, à época em que se desenvolveram os procedimentos administrativos 
de desapropriação das Fazendas Charneca e Irapuã de Cima, qualquer cargo ou função 
junto ao INCRA. Não há, portanto – pelo menos à vista do que dos autos consta –, 
qualquer interesse do mesmo em dificultar a ação do Ministério Público na apuração de 
eventuais irregularidades ocorridas na gestão anterior à sua. 
De se ressaltar, finalmente, a ausência de intenção do acusado em omitir as informações 
constantes dos processos administrativos, dado haver ele mesmo, através do ofício 
remetido ao MPF, informado os números das ações, encontráveis na Justiça Federal, 
onde se processam judicialmente as indigitadas desapropriações. 
Ausente se me afigura, portanto, também o elemento subjetivo do tipo de prevaricação. 
As alegações do recorrente quanto à data da remessa dos processos administrativos a 
Brasília não restaram, ao meu sentir, comprovadas. 
A alegativa de que a solicitação de remessa dos autos à capital federal, por fax, dataria de 
26.06.97 (mesma data do recebimento do ofício), não encontra respaldo documental no 
presente processado, conforme o reconheceu o próprio Parquet recorrente. 
Por outro lado, não vislumbro como possa o despacho aposto no documento de fls. 33, 
por servidora do INCRA, comprovar a permanência dos processos administrativos 
naquela autarquia. 
Diz-se, no referido despacho: “Ao Procurador Chefe, com os processos requeridos pelo 
M. P. Federal”. 
Não há, data maxima venia, como saber se, no momento do despacho, encontravam-se 
os processos com a servidora. É possível, ao meu sentir, interpretar o despacho como 
uma ordem para que fossem juntados os processos administrativos (a servidora teria 
despachado para que alguém – subordinado seu – providenciasse a juntada dos 
processos ao ofício no qual se apôs o despacho). 
Forrado nessas razões, nego provimento ao recurso. 
É como voto. 

RECURSO CRIMINAL Nº 198-PE 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Recorrente: JUSTIÇA PÚBLICA 
Recorridos: MARIA OLINDINA DOS SANTOS E MAXIMÍNIO PEREIRA DE LIMA 

EMENTA 
Penal e Processual Penal. Artigo 95, alínea j, da Lei nº 8.212, de 1991. Aplicação da pena 
prevista no artigo 171, § 3º, do Código Penal. Estelionato. Crime eventualmente 
permanente. Retorno dos autos ao Juízo singular para prosseguimento do feito. 
1. O artigo 95, alínea j, da Lei nº 8.212, de 1991, é norma anômala, pois tipifica crime sem 
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cominar-lhe a pena. Entendimento do Juízo a quo, para quem seria aplicável a multa 
prevista no artigo 92 do mesmo diploma legal que se afasta, visto ser inadmissível 
atribuir-se natureza penal à multa prevista no referido artigo 92, seja porque tal dispositivo 
remete a fixação dos critérios de aplicação da multa ao regulamento, o que não se 
compadece com a legalidade estrita do Direito Penal, seja porque, a teor do artigo 93 da 
própria Lei nº 8.212/91, tem natureza administrativa a pena de multa cominada no artigo 
92.  
2. Conduta cuja sanção há de ser a prevista no artigo 171, § 3º, do Código Penal 
Brasileiro – CPB. Prazo prescricional de doze, e não de dois anos. Não tendo decorrido o 
lapso prescricional – o recebimento da denúncia interrompeu a fluência dele -, compre 
reformar-se a decisão que decretou extinta a punibilidade.  
3. O Direito Penal Brasileiro, em relação ao concurso de agentes, acolhe a Teoria 
Monista, pela qual, em função do número de partícipes,  não haveria vários crimes, 
apenas um único. Prescrição que há de ser contada da mesma forma para todos os co-
partícipes do evento delituoso. 
4. Nos crimes eventualmente permanentes, o momento consumativo ocorre em dado 
instante, mas a situação criada pelo agente persiste por força do seu próprio desiderato. 
Estelionato (artigo 171 do Código Penal). Crime eventualmente permanente. Caso em 
que, após o ilícito deferimento de benefício previdenciário, mediante fraude, persistiu por 
dez anos a percepção ilícita dos valores relativos ao mesmo, até o cancelamento do favor 
pelo INSS. Precedentes. Dies a quo para a contagem do lapso prescricional que, na 
hipótese, será o dia em que cessou o delito – a data do cancelamento do benefício pelo 
INSS. Inteligência do artigo 111, inciso III, do Código Penal. Recurso em sentido estrito 
provido. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos entre partes acima identificadas, decide 
a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar 
provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e 
notas taquigráficas constantes nos autos, que fazem parte integrante do presente julgado.  
Custas, como de lei. 
Recife, 3 de setembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de recurso em sentido estrito 
interposto na ação criminal na qual figuram como acusados Maximínio Pereira de Lima e 
Maria Olindina dos Santos, tidos como incursos no artigo 171, § 3º, c/c o artigo 29, todos 
do Código Penal Brasileiro – CPB. 
Conforme a denúncia (fls. 2 e 3), Maria Olindina percebeu indevidamente, no período de 
março de 1980 a janeiro de 1990, benefício de aposentadoria, pago pelos cofres do INSS.  
Já Maximínio Pereira, teria participado da fraude para a consecução do mencionado 
benefício, por haver assinado, na qualidade de Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Vitória de Santo Antão/PE, a Folha de Informação Rural de 
Olindina (às fls. 12 dos autos). 
O perilustre Magistrado a quo deixou de receber a denúncia, conforme decisão de fls. 138 
do processado. 
Do decisum proferido recolhe-se: (a) o delito de estelionato contra a Previdência passou a 
ter nova tipificação legal com o artigo 95, alínea j, da Lei nº 8.212, de 1991; (b) a 
mencionada lei fixa pena de restrição de liberdade apenas para os delitos capitulados nas 
alíneas d, e e f, do referido diploma; (c) o artigo 171 do Código Penal não pode continuar 
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a ser aplicado, face aos princípios da lex mitior e da especificação; (d) a pena cominada 
para o delito da alínea j, na realidade, é aquela prevista no artigo 92 da mesma Lei nº 
8.212, de 1991 (referido artigo, salienta-se, fixa a pena de multa para qualquer infração da 
Lei nº 8.212 para a qual não haja penalidade expressamente prevista); (e) o prazo 
prescricional, relativamente aos crimes a que se comina somente pena de multa, é de 
dois anos, tempo este que já teria decorrido antes mesmo do oferecimento da denúncia. 
Irresignado, desafiou o Ministério Público Federal o recurso (em sentido estrito) de fls. 
139/144, alegando, em síntese: (a) à conta de estar o crime previsto na alínea j, do artigo 
95, da Lei nº 8.212, de 1991, desacompanhado de sanção, deve ser aplicada a pena 
cominada no artigo 171, § 3º, do Código Penal; (b) a aplicação da pena de multa prevista 
no artigo 92 da Lei nº 8.212, de 1991, é incabível, já que tal penalidade é de natureza 
meramente administrativa (ressalta-se que o artigo 92 remete ao regulamento a disciplina 
da aplicação da multa; assim, porque, em Direito Penal, não se admite que simples 
regulamento fixe critérios de aplicação de pena, tem-se que a multa do citado artigo 92 
somente poderia ter natureza administrativa, e não penal); (c) o prazo prescricional, 
afastada a aplicação do artigo 92 da Lei nº 8.212, de 1991, e reconhecida a aplicabilidade 
do artigo 171, § 3º, do Código Penal, é de doze anos, lapso temporal este que não teria 
decorrido; (d) o dies a quo, para a contagem do prazo prescricional, não é a data em que 
o primeiro acusado apôs sua assinatura no documento ideologicamente falso, ou a data 
em que o segundo concedeu a aposentadoria, mas a data em que cessou a percepção 
indevida do benefício (tratar-se-ia de crime eventualmente permanente, em relação ao 
qual somente começa a contar a prescrição a partir da data em que cessar a 
permanência). 
O perilustre Juiz singular, às fls. 145, manteve a decisão recorrida. Instada a apresentar 
parecer, manifestou-se a Procuradoria Regional da República às fls. 149 usque 154 do 
processado. Segue-se, no opinativo, o mesmo raciocínio exposto no recurso em sentido 
estrito. 
É o relatório. Peço dia para julgamento 

VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Entendo merecerem prosperar as 
razões do Parquet recorrente. 
Observo, em caráter preliminar, que descabe a conversão do julgamento em diligência, tal 
como requerida no opinativo ministerial, para fins de intimação dos acusados. A intimação 
dos mesmos, para que apresentassem contra-razões ao recurso, não seria de rigor, já 
que não integram, ainda, a relação processual penal. 
Trago à colação, neste sentido, o seguinte aresto do Supremo Tribunal Federal – STF: 
“Não é exigível a abertura de vista ao indiciado para contra-arrazoar o recurso em sentido 
estrito, interposto pelo acusado do despacho que rejeitara a denúncia (art. 588 do CPP) – 
RT 636/370. No mesmo sentido, TARS: JTAERGS 92/26; TACRSP: RJDTACRIM 
15/212”. 
Observe-se, ainda, que, consoante bem explicitado no Juízo a quo, a intimação dos 
acusados para as contra-razões, em casos de não recebimento da denúncia, fazia-se 
mediante a aplicação subsidiária do artigo 296 do Código Processual Civil – CPC. 
Ora, com a recente reforma operada no CPC, referida intimação foi banida até mesmo do 
âmbito do processo civil, denotando a sua desnecessidade. Superado o prévio empeço, 
passo ao exame do mérito do recurso. 
Cinge-se a controvérsia à pena aplicável ao crime previsto no artigo 95, alínea j, da Lei nº 
8.212, de 1991, verbis: 
“Art. 95 – Constitui crime:  
a) a i) – omissis; 
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j) obter ou tentar obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo direto ou 
indireto da Seguridade Social ou de suas entidades, induzindo ou mantendo alguém em 
erro, mediante artifício, contrafação, imitação, alteração ardilosa, falsificação ou qualquer 
outro meio fraudulento”. 
A questão decorre, pois, do disposto no § 1º do mesmo artigo 95, onde se cominou 
penalidade apenas para as alíneas d, e e f’ do dispositivo.  Para   determinada  corrente,  
à   míngua  de  penalidade expressamente cominada para a infração da alínea j, aplicável 
seria aquela  do   artigo  171,  § 3º,  do Código  Penal,  toante   ao   crime de estelionato 
praticado contra entidades de direito público. No entendimento do ilustrado Juiz a quo, 
todavia, a pena aplicável seria aquela prevista no artigo 92 da mesma Lei nº 8.212, de 
1991, artigo este que apresenta o seguinte teor: 
“A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade 
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a 
multa variável de Cr$ 100.000,00 a Cr$ 10.000.000,00, conforme dispuser o 
regulamento”. 
Concluiu o douto Juiz monocrático que, em se tratando de delito em relação ao qual se 
cominou, tão-somente, a pena de multa, o prazo prescricional seria de dois anos, ex vi do 
artigo 114, inciso I, do Código Penal em vigor. 
Para o Ministério Público, diversamente, seria aplicável, não a pena de multa prevista no 
artigo 92 da Lei nº 8.212, de 1991, mas a pena cominada no artigo 171, §3º, do Código 
Penal. A prescrição, de acordo com esse raciocínio não ocorreria em dois, mas em 12 
anos. 
Do mesmo entendimento partilha o opinativo ministerial, onde se invoca, inclusive, a lição 
de Wladimir Novaes Martinez, para quem “o artigo 95 – da Lei nº 8.212, de 1991 – é 
norma penal em branco, deflagrador da notitia criminis, restando à ação penal servir-se 
dos arts. 168, 171 e 299 para a possível punição”. 
Razão assiste ao recorrente no sentido de ser inadmissível atribuir-se natureza penal à 
multa prevista no artigo 92 da Lei nº 8.212, de 1991. A uma, porque, como bem salientado 
pelo MPF, o artigo 92 remete a fixação dos critérios de aplicação da multa ao 
regulamento, o que não se compadece com a legalidade estrita do Direito Penal (nulla 
poena, nullum crimen sine lege); a duas, porque, conforme desponta do artigo 93 da 
mesma Lei nº 8.212, de 1991, a pena de multa cominada no artigo 92 detém natureza 
administrativa. Convém transcrever, a propósito, o referido artigo 93: 
“O recurso contra a decisão do INSS que aplicar multa por infração a dispositivo da 
legislação previdenciária só terá seguimento se o interessado o instruir com a prova do 
depósito da multa atualizada monetariamente, a partir da data da lavratura”. 
Ora, se a própria autoridade administrativa do INSS pode aplicar a multa prevista no 
artigo 92, não poderia tal sanção ter natureza penal, já que só a autoridade judiciária é 
competente para aplicar reprimendas desta natureza. 
Afastada a incidência do artigo 92, evidencia-se que a penalidade cominada para o crime 
do artigo 95, j, da Lei nº 8.212, de 1991, somente poderá ser aquela prevista no artigo 
171, § 3º, do Código Penal Brasileiro – CPB. De conseqüência, o prazo prescricional é de 
doze, e não de dois anos. E, porque não transcorreu o lapso prescricional (o recebimento 
da denúncia, saliente-se, interrompeu a fluência daquele prazo), forçoso é reformar-se a r. 
decisão monocrática que decretou extinta a punibilidade. 
A última questão a ser examinada diz respeito ao dies a quo da fluência do prazo 
prescricional. 
A participação dos acusados no delito ocorreu, em relação a Maximínio, com a aposição 
de sua assinatura no documento ideologicamente falso, e, em relação a Olindina, com a 
percepção indevida do benefício. De se indagar, portanto, se o prazo prescricional teria 
início na data da assinatura ou na data em que cessou (por iniciativa do órgão pagador) a 
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percepção indevida do benefício pela acusada. 
A resposta à indagação suscita, necessariamente, uma outra pergunta: se o prazo 
prescricional seria contado da mesma forma para todos os partícipes do crime. 
Em relação à segunda indagação (sobre se poderia a prescrição ser contada da mesma 
maneira para todos os co-partícipes), tenho por irreprocháveis os lúcidos adminículos 
subscritos no parecer ministerial. 
Deveras, porque se adotou, no Direito Penal Brasileiro, a Teoria Monista  (segundo  a  
qual  não  haveria  vários  crimes,  em  função  do número de partícipes, mas apenas um 
único), o lapso prescricional há de ser contado da mesma forma para todos os 
participantes.  
Com efeito, malgrado Maximínio, v.g., haja apenas emitido uma declaração falsa, a 
configurar, em tese, um crime instantâneo, incorreu, pela teoria adotada pelo Código, em 
crime de igual natureza aos dos demais agentes, o qual, conforme adiante se verá, foi 
crime permanente. 
E, porque praticou – em razão da Teoria Monista, reinsisto – crime permanente, contar-
se-á o prazo prescricional, em relação àquele,  a partir da mesma data a ser considerada 
no tocante ao outro partícipe. 
Feitas tais observações, passo à apreciação no tocante ao dies a quo para a contagem do 
prazo prescricional. 
No entendimento da recorrente, teria a prescrição por termo a quo a data em que foi 
recebida a última parcela do benefício – janeiro de 1990 –, pois o estelionato, no caso sob 
enfoque, seria crime permanente. Nos crimes permanentes, acrescenta, principia a 
contagem do lapso prescricional na data em que cessada a permanência (artigo 111, 
inciso III, do Estatuto Repressivo). Penso assistir razão à recorrente. 
Atente-se para a distinção, apontada por Damásio de Jesus, entre crimes instantâneos, 
crimes necessariamente permanentes, crimes eventualmente permanentes e crimes 
instantâneos de efeitos permanentes:  
“Crimes instantâneos são os que se completam num só momento. A consumação se dá 
num determinado instante, sem continuidade temporal. 
(...) 
Crimes permanentes são os que causam uma situação danosa ou perigosa que se 
prolonga no tempo. O momento consumativo se protrai no tempo, como diz a doutrina. 
(...) 
É preciso distinguir o delito necessariamente permanente do eventualmente permanente e 
daquele que é permanente só em seus efeitos (instantâneo de efeitos permanentes). 
(...) 
 
³ Ob. Cit., pp. 170/172. 
Pode-se falar em delito necessariamente permanente quando a conduta delitiva permite, 
em face de suas características, que ela se prolongue voluntariamente no tempo, de 
forma que lesa o interesse jurídico em cada um dos seus momentos. (...) No 
eventualmente permanente, o momento consumativo ocorre em dado instante, mas a 
situação criada pelo agente continua. No instantâneo de efeito permanente, o crime se 
consuma em dado instante e os efeitos perduram (ex: homicídio)”. 
À conta desses adminículos, tenho que o estelionato poderia ser classificado como crime 
“eventualmente permanente”. Com efeito, malgrado haja o crime, no caso sob enfoque, 
tenha-se aparentemente esgotado com a obtenção da primeira vantagem indevida (a 
primeira parcela do benefício), seus efeitos perduraram, devido ao desiderato dos 
próprios agentes. 
Não se cuida de crime instantâneo de efeitos permanentes, pois nestes, conforme o 
escólio adrede citado, a permanência dos efeitos não depende dos agentes, a exemplo do 
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homicídio. Cuida-se – insisto – de crime eventualmente permanente, pois o 
prolongamento dos efeitos do ilícito no tempo dependeu dos acusados (podiam os 
mesmos ter evitado a continuidade dos efeitos, o que, é bem de se ver, não ocorreu, 
perdurando a percepção ilícita do benefício até seu cancelamento pelo INSS. 
E, porque se trata de crime (eventualmente) permanente, é de ser aplicada, quanto à 
prescrição, a disposição do artigo 111, inciso III, do Código Penal, ad litteram: 
“A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr: 
I e II – omissis; 
III – nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência;...” 
Do exposto se infere, portanto, que o dies a quo para contagem da prescrição, no caso 
vertente, será o dia em que cessou a permanência do ilícito, vale dizer, o dia em que 
cancelado o benefício pelo INSS. 
O entendimento trazido à baila em nada destoa da predominância dos julgados. Confiram-
se, a propósito, os seguintes arestos: 
“Penal e Processual Penal. Recurso em sentido estrito. Extinção da punibilidade. 
Prescrição. Termo inicial do prazo. Estelionato qualificado contra a autarquia 
previdenciária. Consumação. Crime eventualmente permanente, e não instantâneo de 
efeitos permanentes. 
1. O estelionato qualificado supostamente praticado pelas recorridas consistiu na 
obtenção de vantagem indevida, em detrimento do patrimônio da autarquia previdenciária, 
consubstanciada na concessão de benefício previdenciário, com base em certidão de 
óbito falsa, com a conseqüente percepção, mês a mês, dos proventos respectivos, 
obviamente indevidos. 
2. Em tal situação, resta caracterizada a prática de crime eventualmente permanente, nos 
termos da classificação já consagrada pela doutrina pátria, já que, embora a ação 
fraudulenta tenha sido única, a lesão ao patrimônio se verificou ao longo do tempo, 
mensalmente, até a descoberta do falsum. 
3. Quando o crime é classificado como permanente, tem-se, como termo a quo do prazo 
prescricional a data em que cessou a prática criminosa, ou seja, no caso concreto, o dia 
da cessação da percepção do benefício previdenciário indevido. 
4. Partindo deste enquadramento do delito em análise, não há que se falar em crime 
instantâneo de efeitos permanentes e, por conseguinte, não se caracterizou a extinção da 
punibilidade em virtude da prescrição. 
5. Recurso provido para determinar o prosseguimento da ação penal”. (Recurso Criminal 
nº 172/PE, Rel. Juiz Élio Wanderley Siqueira Filho – substituto, julg. 30.09.97, DJ 
05.12.97, p. 106485). 
“Penal. Estelionato. Prescrição retroativa. Inocorrência. Aplicação de pena. 
- Estelionato praticado contra a Previdência, para obtenção de benefício de prestação 
continuada, caracteriza crime eventualmente permanente, ensejando que a contagem da 
prescrição retroativa tenha como termo inicial a cessação da permanência, ou seja, a 
suspensão do pagamento do benefício obtido ilicitamente. 
- Apelo parcialmente provido, por maioria, para reduzir a pena-base a dois anos de 
reclusão, aumentando-a de seis meses, face ao reconhecimento da agravante prevista no 
art. 61, II, g, do CP, tornando-a, assim, definitiva em dois anos e seis meses de reclusão, 
vencido o Relator neste ponto, que mantinha a pena aplicada pelo juízo a quo”. (Apelação 
Criminal nº 653/AL, Rel. p/ acórdão Juiz Francisco Falcão, julg. 14.10.93, DJ 18.03.94, p. 
10680). 
Forrado nessas razões, dou provimento ao recurso, determinando a remessa dos autos 
ao MM. Juízo planicial, para fins de prosseguimento do feito. 
É como voto. 
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REMESSA EX OFFICIO Nº 121.443-PE 
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Parte Autora: ESPEDITO SEVERINO DO NASCIMENTO 
Parte Ré: UNIÃO FEDERAL 
Remetente: JUÍZO DA COMARCA DE BODOCÓ – PE 
Advogado: DR. CÍCERO EMERICIANO DA SILVA (PARTE A) 

EMENTA 
Processo Civil e Previdenciário. Concessão de benefício de prestação continuada a 
deficiente físico. Extinção do precesso sem julgamento de mérito. Ausência de lide. Falta 
de interesse de agir. Art. 267, VI, do CPC. 
1. Não obstante o entendimento jurisprudencial dominante, firmado com supedâneo no 
art. 5º, XXXV, da CF/88, de que o acesso ao Poder Judiciário não está condicionado ao 
indeferimento de pedido formulado administrativamente, deverá estar caracterizada na 
ação a lesão ou ameaça de direito por parte do administrador, mesmo que constituída 
pela contestação hábil da parte passiva nos autos. 
2. Não havendo, no entanto, lide a ser sanada pelo Judiciário, por não restar 
caracterizada lesão ou ameaça de direito do autor, carece o mesmo de interesse 
processual, devendo ser extinta a ação sem julgamento do mérito, com base no art. 267, 
VI, do CPC. 
3. Remessa oficial 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 remessa oficial, nos termos do relatório, do voto do Juiz 
Relator e das notas taquigráficas, que passa a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 8 de setembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ – Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de remessa oficial de sentença que julgou 
procedente pedido de concessão de benefício de prestação continuada devido a 
deficiente físico. 
Aduziu o autor, na inicial, que, devido a deformação da perna direita, é incapacitado para 
exercer qualquer atividade laborativa, não possuindo meios de prover seu próprio 
sustento ou tê-lo provido por sua família. Diante de tais circunstâncias, requereu a 
concessão do benefício de prestação continuada, fundamentado no art. 203, V, da CF/88, 
c/c o art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93. 
Não houve interposição de contestação hábil por parte da União Federal. 
Subiram os autos a este Juízo, por força da remessa oficial. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Observo, inicialmente, que, além de a União 
Federal, parte passiva na demanda, não ter interposto recurso voluntário, a sua 
contestação não pôde ser considerada, por ter sido juntada aos autos no Juízo 
deprecado, após a remessa da carta precatória ao Juízo deprecante, não se fazendo 
constar nos autos. 
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Considerando, assim, a ausência de contestação hábil e de recurso voluntário pela parte 
ré, entendo que não restou caracterizada a lide na presente ação, ou seja, não foi 
constituída lesão ou ameaça de direito por parte da Administração, a fim de dar  origem 
ao conflito processual das partes na relação. 
Certo é que, nos moldes do entendimento da jurisprudência pátria, o acesso ao Poder 
Judiciário não está condicionado ao pedido formulado administrativamente, em face do 
princípio do livre acesso ao Judiciário, insculpido no inciso XXXV do art. 5º da Carta 
Magna. 
No entanto, tal dispositivo tem como pré-requisito a existência de lesão ou ameaça de 
direito, ato que não foi verificado no presente caso. 
Torna-se, portanto, inócuo o requerimento do autor na via judicial, se não há litígio, ainda, 
a ser sanado pela via judiciária, carecendo o autor de interesse processual. 
Diante do exposto, dou provimento à remessa oficial, para extinguir o processo sem 
julgamento do mérito, por falta de interesse de agir, com fulcro no art. 267, VI, do CPC. 
É como voto. 

REMESSA EX OFFICIO Nº 60.273-CE 
Relator: O JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Parte Autora: MERCANTIL SÃO JOSÉ S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
Apelado: BANCO DO BRASIL S/A - SECEX - SERVIÇO DE COMÉRCIO EXTERIOR 
Advogados: DRS. PAULO ROBERTO UCHOA DO AMARAL E OUTROS (PARTE A) 

EMENTA 
Tributário. Administrativo. Importação. Instrução normativa. Limitação.  
- A Instrução Normativa 95/023, de 03.03.95, do SECEX, como ato administrativo interno, 
não tem o cóndão de proibir as importações de cereais realizadas sob forma de 
pagamento a prazo. 
- Remessa improvida. 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar 
provimento à remessa, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 1º de outubro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA – Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Trata-se de  remessa de sentença concessiva 
da segurança impetrada por Mercantil São José S/A Comércio e Indústria contra ato do 
Sr. Gerente do Serviço do Comércio Exterior do Banco do Brasil S/A - SECEX, visando à 
emissão de guia de importação para compra de arroz, na forma de pagamento a prazo. 
Nas informações, preliminarmente, o Banco do Brasil alegou ser parte ilegítima para 
figurar no pólo passivo do presente writ, pedindo sua exclusão da relação processual. No 
mérito, afirmou que a Instrução Normativa  nº 95/023, de 03.03.95, proíbe a importação de 
cereais na forma a prazo. 
O MM. Juiz a quo adotou por inteiro os fundamentos trazidos pelo parecer ministerial, 
entendendo que a instrução normativa tem função de mera orientadora da atuação dos 
agentes administrativos, não podendo exigir comportamento do contribuinte. 
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Regularmente processados, subiram os autos para desembargo. 
Relatei. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Analiso, inicialmente, a questão da 
legitimidade do gerente do SECEX para figurar no pólo passivo da relação processual 
onde se discute a importação de bens usados. 
Esta Corte já firmou jurisprudência neste sentido, conforme se depreende da leitura das 
ementas da lavra do eminente Juiz Francisco Falcão, abaixo transcritas: 
“Processual Civil e Constitucional. Importação de veículos usados. Legitimidade passiva 
ad causam do gerente da CACEX. Inexistência de litisconsórcio passivo necessário com a 
União. Princípio da isonomia. 
- O gerente da CACEX, como executor da norma, é parte legítima para figurar no pólo 
passivo da impetração, uma vez que tem condições de desfazer o ato inquinado de 
ilegalidade ou abuso, inexistindo, desta forma, litisconsórcio passivo necessário com a 
União. 
(...)” 
(AMS 17337-CE. 1ª Turma. Publicado no DJ 26.12.93). 
“Processual Civil e Constitucional. Importação de pneus usados. Legitimidade passiva ad 
causam do gerente do SECEX. Princípio da isonomia. 
- O gerente do SECEX, como executor da norma, é parte legítima para figurar no pólo 
passivo da impetração, uma vez que tem condições de desfazer  o ato inquinado de 
ilegalidade ou abuso. 
(...)” 
(AMS 15489-PE.1ª Turma. Publicado no DJ 15.09.95). 
Assim sendo, confirmo a presença do gerente do SECEX como parte legítima para figurar 
no pólo passivo do presente mandamus. 
Compulsando os autos, verifica-se um equívoco na peça exordial, repetido no parecer 
ministerial e na sentença, pois onde houve referência à Instrução Normativa nº 95/071, na 
realidade, reportavam-se às limitações estabelecidas pela instrução de número 95/023. 
Com relação à restrição contida nesta instrução, a não admitir a importação de cereais 
com forma de pagamento a prazo, esta e. Corte já se pronunciou,  como se depreende 
dos arestos a seguir: 
“Administrativo. Tributário. Importação. Limitação  através de instrução normativa. 
Impossibilidade. 
- O Presidente da República pode expedir decretos e dispor sobre a organização e 
funcionamento da Administração Federal (art. 84, IV e V, da CF), cabendo ao Ministério 
da Fazenda a fiscalização e o controle do comércio exterior (art. 237 da CF). 
- A Instrução Normativa, como ato administrativo interno, não pode estabelecer limitações 
à importação de mercadorias. 
- Ilegalidade da Instrução Normativa n. 95/023, de 03.03.95, que indeferiu as importações 
de cereais baseadas em compras realizadas a prazo. 
- Remessa oficial improvida”. 
(REO 556227-CE. Rel. Juiz Castro Meira. DJ 15.08.97. unânime). 
“Administrativo. Proibição de importação de arroz com pagamento a prazo. Discriminação 
que não se sujeita a qualquer critério lógico. Incompatibilidade com os fins  a que se 
destina o controle do comércio exterior. Apelação e remessa improvidas”. 
(AMS 60008-CE. Rel. Juiz Lázaro Guimarães. DJ 24.10.97.  unânime). 
“Tributário. Administrativo. Legitimidade do agente do SECEX. Importação de cereais. 
Instrução normativa nº 95/23. Limitação ilegal. 
- Sendo atribuição do Gerente do Serviço de Comércio Exterior do Banco do Brasil 
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(SECEX) a emissão das guias de importação, tem legitimidade para figurar no pólo da 
ação mandamental. 
- Não se pode limitar as importações de mercadorias através de atos administrativos 
internos. 
- Remessa oficial improvida”. 
(REO 54797-CE. Rel. Juiz Ubaldo Ataíde Cavalcanti. DJ 10.07.98. Unânime). 
Isto posto, nego provimento à remessa. 
Assim voto. 

REMESSA EX OFFICIO Nº 61.970-RN 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Parte Autora: REIS MAGOS MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA. 
Parte Ré: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Advogados: DRS. MARIA LINDALVA DA SILVA E OUTRO (PARTE A) 

EMENTA 
Administrativo. Licitação. Impugnação de cláusula considerada discriminatória. Exigência 
considerada válida. Remessa provida. 
- A vedação imposta pelo art. 3º, § 1º, I, da Lei nº 8.666/93, consiste em impedir que haja 
discriminação entre os licitantes. Entretanto, é um despautério considerar discriminatórias 
cláusulas que estabeleçam exigências mínimas de condições de uso do transporte.  
- No caso dos autos, a Administração não delimitou na cláusula impugnada a participação 
dos licitantes, apenas estabeleceu o tempo de vida útil do transporte, que entendeu 
necessário para garantir a sua adequada utilização e capacidade.  
- Não se vislumbra qualquer vÍcio a macular o processo licitatório objeto da presente 
demanda. 
- Remessa provida. 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar 
provimento à remessa, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 1º de outubro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA:  Trata-se de remessa oficial de sentença que 
concedeu a segurança impetrada por Reis Magos Mudanças e Transportes Ltda. contra 
ato do Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL - da Caixa Econômica 
Federal, no escopo de assegurar-lhe a participação no processo licitatório, sem a 
exigência dos comprovantes de possuir caminhões com menos de cinco anos de uso, em 
virtude de considerá-la afrontosa aos princípios da igualdade de condições de 
participação dos licitantes e da probidade, posto que não haveria prejuízos à 
Administração se o transporte fosse efetuado em veículos com mais de cinco anos de 
uso, mas com a mesma qualidade e devidamente segurados. 
A impetrada aduz que, por não dispor de elementos que determinassem a vida útil 
adequada a garantir a utilização de veículos com capacidade de realizar o transporte em 
segurança, a CPL decidiu utilizar-se da Legislação Tributária do Imposto de Renda de 
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Pessoa Jurídica (IRPJ). Essa legislação determina que a depreciação (perda de vida útil 
decorrente da utilização) seja de 20% ao ano, conforme a Lei nº 4.506/64 (regulamentada 
pelo Decreto nº 1.041/94 e Instrução Normativa 11, artigo 25), resultando numa vida útil 
de 05 anos. O raciocínio foi de que, se a empresa transportadora computa tal perda em 
seus custos e registros contábeis em 05 anos, após este período estaria a vida útil 
esgotada em situações normais, e também, ao se considerar a utilização intensiva que se 
dá com os veículos das transportadoras, tal exigência seria razoável. 
Consta às fls. 52 dos autos que a impetrante, após concessão da liminar que lhe 
assegurou a participação no processo licitatório, obteve a terceira colocação. 
O Magistrado a quo entendeu inexistir risco para a Administração ou para seus 
funcionários no caso do transporte ser efetuado em caminhões com mais de cinco anos 
de uso, uma vez que estes estejam em bom estado de conservação e com as mesmas 
condições de segurança e que o material a ser transportado esteja coberto por seguro, o 
qual proteja os bens possivelmente transportados pela impetrante. Residindo aí o 
princípio da igualdade entre os licitantes, porque, inicialmente, a segurança dos bens a 
serem transportados não depende tão-somente da idade dos caminhões, mas sim de 
outras condições de exeqüibilidade conjugadas com essa exigência, para ser garantida a 
plena igualdade de condições para uma perfeita licitação. 
Regularmente processados, foram os autos remetidos a este egrégio Tribunal, cabendo-
me por distribuição. 
Relatei. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A presente ação mandamental teve 
por escopo obter em juízo a nulidade da exigência contida nos Convites nºs 044/97 e 
045/97, para contratação de serviços de transporte de pertences de empregados da CEF, 
a de que os veículos tenham cinco anos ou menos de uso. 
Alega o impetrante que essa cláusula é considerada desrespeitosa ao princípio da 
igualdade, imprescindível no processo licitatório.  
Sobre a matéria, a Constituição da República, no art. 37, XXI, preconiza: 
“XXI - Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, 
o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. 
A própria Lei nº 8.666/93, que instituiu normas para licitações e contratos da 
Administração Pública, no art. 3º, § 1º, I, enuncia: 
“§ 1º - É vedado aos agentes públicos: 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam 
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes 
ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do 
contrato.” 
Observe-se, no entanto, que essa vedação consiste em impedir que haja discriminação 
entre os licitantes, “desigualando os proponentes por critérios subjetivos de predileção ou 
repúdio pessoal do administrador, mas sem nenhum motivo de interesse público e sem 
qualquer vantagem técnica ou econômica para a Administração”, como ilustrou o insigne 
jurisconsulto Hely Lopes (Licitações e Contratos Administrativos, Malheiros Editores, 11ª 
ed., p. 29). 
Apesar disso, é um despautério considerar discriminatórias cláusulas que estabeleçam 
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exigências mínimas de condições de uso do transporte. Incabível seria a fixação de 
condições do tipo “em perfeito estado de conservação”, ou algo nesse sentido, porquanto 
se deixaria à escolha do licitador, sem qualquer restrição objetiva que denotasse o 
interesse público na seleção, viciando, assim,  o processo licitatório.  
Outrossim, não há como entender diferençadoras aquelas que albergam pedidos 
peculiares de determinado produto, cujo objetivo único é conseguir o menor preço, com 
qualidade,  entre os fornecedores, restando, assim, evidenciado o interesse público a 
justificar a cláusula. 
No caso em análise, a Administração não delimitou na cláusula impugnada a participação 
dos licitantes, apenas estabeleceu o tempo de vida útil do transporte, que entendeu 
necessário para garantir a sua adequada utilização e capacidade. Como ela própria aduz, 
não dispondo de elementos que lhe possibilitassem determinar qual seria esse período, 
utilizou-se da Legislação Tributária do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), 
concluindo que se a empresa transportadora computa tal perda em seus custos e 
registros contábeis em 05 anos, após este período estaria a vida útil esgotada em 
situações normais, do mesmo modo que, ao se considerar a utilização intensiva dada aos 
veículos das transportadoras, essa exigência seria razoável. 
Como se pode notar, a aludida especificação foi devidamente justificada pela comissão de 
licitação, expondo o motivo pelo qual fez a exigência repugnada pela impetrante.    
Não se vislumbra, portanto, qualquer vício a macular o processo licitatório objeto da 
presente demanda. 
Por todo o exposto, dou provimento à remessa, considerando válida a cláusula 
contestada. 
Assim voto. 

REMESSA EX OFFICIO Nº 62.185-PE 
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Parte Autora: CARVALHO DO BRASIL LTDA.  
Parte Ré: UNIÃO FEDERAL 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 7ª VARA – PE 
Advogados: DRS. JOSÉ HENRIQUE WANDERLEY FILHO E OUTROS (PARTE A) 

EMENTA 
Administrativo. Mandado de Segurança. Importação de medicamentos. Liberação 
independente de publicação de registro. 
1. Mantém-se sentença que determinou a liberação de medicamento importado, 
independentemente da publicação do seu registro no Diário Oficial da União, em face do 
cumprimento satisfatório das demais exigências para a importação, inclusive apresentado 
o laudo da análise científica do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. 
2. Remessa oficial improvida. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do  
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à remessa 
oficial, nos termos do relatório, do voto do Juiz Relator e das notas taquigráficas 
constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 29 de setembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de remessa oficial de sentença que, julgando 
procedente ação mandamental, assegurou à impetrante a liberação do medicamento 
importado, de procedência argentina, independentemente de publicação, no DOU, do 
registro do respectivo produto. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Trata-se de remessa oficial de sentença 
que, julgando procedente ação mandamental, assegurou à impetrante a liberação do 
medicamento importado "solução de albumina humana a 20%, marca purissimus, de 
procedência argentina, independentemente de publicação, no DOU, do registro do 
respectivo produto. 
Constata-se pela análise dos autos que a impetrante, que atua no ramo de importação de 
medicamentos, ao promover a importação do produto em questão, foi surpreendida 
quando no desembaraço alfandegário. Exigiu-se, para a sua liberação, a publicação, no 
Diário Oficial da União, do registro do mesmo no Ministério da Saúde, o qual se encontra 
formalizado desde o mês de janeiro/96 e que deveria tê-lo feito no prazo de 90 (noventa) 
dias, conforme prevê o art. 14, § 30, do Decreto nº 79.094/77. 
Em vista disso, a impetrante, que já havia satisfeito todas as exigências de controle de 
qualidade do medicamento, determinadas pelo Ministério da Saúde para fins de 
comercialização do mesmo, conforme faz prova nos autos, vem sofrendo prejuízos em 
decorrência da retenção do mencionado medicamento por uma providência meramente 
burocrática, sem qualquer repercussão ou relevância na definição da qualidade, da 
sanidade ou da adequação científica do produto importado, itens esses que já se 
encontram devidamente atestados pela autoridade sanitária. 
Desta forma, estando comprovado que a impetrante cumpriu as exigências pertinentes 
para a importação do medicamento, inclusive apresentado o laudo da análise científica do 
lnstituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde do produto, mantenho a sentença 
que determinou a sua liberação. 
Ante estas considerações, nego provimento à remessa oficial. 
É como voto. 

REMESSA EX OFFICIO  Nº 63.146-PB  
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Parte Autora: AMARAJI AGROINDUSTRIAL LTDA. 
Parte Ré: FAZENDA NACIONAL 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA-PB 
Advogados: DRS. SÉRGIO SANTANA DA SILVA E OUTROS (PARTE A) 

EMENTA 
Tributário. Importação de álcool etílico do exterior. Incidência do ICMS no momento do 
recebimento da mercadoria importada. Lei Complementar nº 87/96. 
- Não se exige do importador no momento do desembaraço aduaneiro qualquer 
comprovação de recolhimento do ICMS. O documento DMI (Declaração de Mercadorias 
Importadas), desde que visado pela Fazenda Estadual, atesta que o importador cumpriu 
as obrigações inerentes ao ICMS incidente sobre mercadorias importadas. 
- Jurisprudência pacífica do eg. STF quanto à legalidade da exigência da comprovação de 
pagamento do ICMS para a liberação de mercadorias importadas. 
- A Lei Complementar 87/96, em seu artigo 12, IX, estabelece o surgimento da obrigação 
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tributária, nos casos de entrada de mercadoria importada do exterior, no momento do 
desembaraço aduaneiro dos produtos importados. 
- Remessa oficial provida. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à remessa oficial, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 1º de outubro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Amaraji Agroindustrial Ltda. impetrou 
mandado de segurança preventivo com vistas a impedir seja-lhe exigida a comprovação 
do pagamento do ICMS no ato de desembaraço aduaneiro do álcool etílico por ela 
importado. Alegou que por força de suas atividades importa do exterior a referida 
mercadoria para comercializar no mercado interno e que, conquanto desembarcado no 
Estado da Paraíba, o álcool etílico tem por destino o estabelecimento da impetrante, 
situado no Estado de Pernambuco. Invocou a incidência da legislação deste Estado - na 
espécie, o Decreto Estadual nº 19.337/96 - sobre a suso aludida operação, a respaldar a 
pretendida isenção do recolhimento do ICMS, corroborada pelo Convênio ICMS nº 02, de 
03.02.97, relativamente às importações de álcool por usina ou destilaria, celebrado entre 
os Estados da Federação. 
Liminar indeferida. 
Prestadas informações pela autoridade coatora. 
Parecer do douto Representante do MPF pela denegação da segurança. 
O MM. Juiz monocrático julgou procedente a ação mandamental, entendendo ocorrer o 
fato gerador do ICMS tão-somente no momento da entrada da mercadoria no 
estabelecimento do importador. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A r. sentença concedeu a segurança por 
entender ilegal a exigência de antecipação do pagamento do ICMS, mesmo que exista 
convênio entre a União e o Estado-membro, como condição para o desembaraço 
aduaneiro de mercadoria importada do exterior. 
A interpretação acolhida pela sentença mostra-se equivocada. 
Ao indeferir a medida liminar, o MM. Juiz Federal Substituto ressaltara que "por ocasião 
do despacho aduaneiro não se exige do importador qualquer comprovação do 
recolhimento do ICMS... o documento exigido é 'DMI-Declaração de Mercadorias 
Importadas', também conhecida como 'Modelo 20 do (CMS)'... 'onde consta a informação 
de ICMS recolhido, a recolher ou isento’”. (Fls. 54). 
Esse fato foi reiterado nas informações, das quais destaco o seguinte tópico: 
"Neste ponto, cabe esclarecer que por ocasião do despacho aduaneiro não se exige do 
importador qualquer comprovação do recolhimento do ICMS. Ao contrário do que 
erroneamente informa a inicial, o documento exigido é a 'DMI - Declaração de 
Mercadorias Importadas', também conhecida como 'Modelo 20 do ICMS'. Neste 
documento consta a informação de ICMS recolhido, a recolher, imune ou isento, conforme 
cada caso. A DMI, desde que visada pela Secretaria da Fazenda do Estado de 
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Pernambuco, comprova, perante esta Alfândega, que o importador apresentou-se 
formalmente à Fazenda Estadual, para cumprir obrigações inerentes ao ICMS incidente 
sobre mercadorias importadas, na forma da legislação tributária”. (Fls. 59). 
Não fora assim, caberia lembrar que de há muito se pacificou a jurisprudência do eg. STF 
quanto à legalidade da exigência da comprovação de pagamento do ICMS para a 
liberação de mercadorias importadas, a exemplo da seguinte ementa: 
"Direito Constitucional e Tributário. ICMS. Mercadoria importada. Art. 155, parágrafo 2º, 
IX, a, da Constituição Federal de 1988. Súmula 577. 
1. O Plenário do STF, no julgamento dos RREE. 193.817 e 192.711, firmou entendimento 
no sentido de que pode a liberação da mercadoria importada ser condicionada à 
comprovação, pelo importador, do pagamento do ICMS sobre ela incidente. 
2. Interpretando a norma do art. 155, parágrafo 2º, IX, a, da Constituição Federal, 
entendeu a Corte que sua redação permite tal exigência, ao ensejo da entrada no posto 
aduaneiro, antes, portanto, da entrada física da mercadoria no estabelecimento 
importador, reconhecendo, assim, a constitucionalidade da legislação estadual que dispôs 
dessa forma, autorizada por Convênio, nos termos do art. 34, parágrafo 8º, do ADCT, não 
mais se justificando, em tais circunstâncias, a aplicação da Súmula 577”. 
(RE nº 192.624-4-SP, Relator Min. Sydney Sanches, DJ de 14.02.97, p. 1989). 
No RE 193.817-RJ, assim se pronunciou sobre a matéria o eminente Ministro Ilmar 
Galvão, seu Relator: 
"Comparando-se os textos transcritos, verifica-se, desde logo, que a CF/88 não manteve 
a redação da Carta revogada. Ao revés, afora o acréscimo fixado pela introdução de 
serviços no campo de abrangência do imposto, até então circunscrito à circulação de 
mercadorias, duas alterações foram feitas pelo constituinte no texto primitivo, 
consistentes, a primeira, na supressão das expressões: 'a entrada, em estabelecimento 
comercial, industrial ou produtor, de mercadoria importada do exterior por seu titular'; e, a 
segunda, em deixar expresso caber 'o imposto ao Estado onde estiver situado o 
estabelecimento destinatário da mercadoria’. 
Desnecessário muito esforço interpretativo para concluir-se que necessidade de definição 
do Estado competente para a exigência do ICMS decorre da alteração introduzida quanto 
ao elemento temporal referido ao fato gerador do tributo, que, na hipótese em tela, deixou 
de ser o momento da entrada da mercadoria no estabelecimento do importador para ser o 
do recebimento da mercadoria importada. 
Com efeito, no sistema anterior, em que se tinha a obrigação tributária como surgida no 
momento da entrada no estabelecimento do importador, não se fazia mister a alusão ao 
Estado credor, que não poderia ser outro senão o de situação do estabelecimento. 
Antecipado o elemento temporal para o momento do recebimento da mercadoria, vale 
dizer, do desembaraço, faz-se ela necessária, tendo em vista que a entrada da 
mercadoria, não raro, se dá em terminal portuário situado fora dos limites do Estado de 
destino da mercadoria”. 
(STF, RE nº 193.817-RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, Informativo STF nº 50). 
Reporto-me ainda ao parecer subscrito pelo brilhante Procurador Regional da República, 
Dr. Luciano Mariz Maia: 
"4. Deve ser julgada improcedente a segurança. A Secretaria da Receita Federal, através 
da Instrução Normativa nº 54, de julho de 1981, tem legitimidade e autoridade para, na 
ocasião de desembaraço aduaneiro, exigir do importador a DMI - 'Declaração de 
Mercadorias Importadas', também conhecida como 'Modelo 20 do ICMS'. Neste 
documento, consta a informação de ICMS recolhido, a recolher, imune ou isento, 
conforme cada caso. Não se faz necessária, portanto, a apresentação de documento 
comprobatório do pagamento de ICMS, pois todas as informações necessárias para a 
liberação do produto importado encontram-se inseridas na Declaração de Mercadorias 
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Importadas. 
A DMI, desde que visada pela Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, 
comprova, perante a Receita Federal de Cabedelo - PB, que o importador apresentou-se 
formalmente à Fazenda Estadual para cumprir obrigações inerentes ao ICMS incidente 
sobre mercadorias importadas, na forma da legislação tributária. 
5. Ademais, há de se considerar a edição da Lei Complementar 87/96, que, em seu artigo 
12, IX, estabelece o surgimento da obrigação tributária, nos casos de entrada de 
mercadoria importada do exterior, no momento do desembaraço aduaneiro dos produtos 
importados. 
'Artigo 12 - Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: 
IX - do desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas do exterior’. 
6. Assim sendo, não há como questionar a legalidade do citado ato do impetrado, posto 
que a edição de normas gerais em matéria de legislação tributária, inclusive no que tange 
à definição do fato gerador de cada tributo, cabe, segundo o artigo 146, III, a, da 
Constituição Federal, à lei complementar. 
'Artigo 146 - Cabe à lei complementar: 
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: 
a - definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos 
discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e 
contribuintes’. 
7. Ante o exposto, e tendo sido demonstrada a inexistência do direito líquido e certo 
aludido pela impetrante, o MPF opina pela denegação do mandamus, para que a 
impetrante apresente a Declaração de Mercadoria Importada, por ocasião do 
desembaraço aduaneiro do álcool etílico importado do exterior, sob pena de o ter retido 
até a apresentação de tal declaração”.  (Fls. 64/65). 
Observo, ainda, que a ação mandamental jamais poderia ter sido julgada sem a prévia 
citação do Estado de Pernambuco, tendo em vista o seu interesse processual no deslinde 
da matéria, em face da exigência do tributo estadual de sua competência. 
É flagrante a inocorrência de direito subjetivo a ser protegido ou de ato de autoridade que 
possa ser acoimado de ilegal. 
Em face do exposto, dou provimento à remessa oficial para cassar a segurança, 
condenando a impetrante nas custas processuais. 
É como voto. 

REMESSA EX OFFICIO Nº 63.213-PE 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Parte Autora: SECOVI – SIND/ EMPRESAS DE COMPRA/VENDA/LOCAÇÃO E 
ADM/IMÓV/ E EDIFÍCIOS EM CONDOMÍNIOS RES/ E COM/ DO EST/ DE PE 
Parte Ré: INSTITUTO SOCIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Advogados: DRS. LIBÂNIA APARECIDA BARBOSA ALMEIDA E OUTROS (PARTE A) 
E UILDA MARIA ROCHA DA SILVA E OUTROS (PARTE R) 

EMENTA 
Remessa ex Officio. Tributário. Lei Complementar nº 84/96. Contribuição social não 
incidente sobre a remuneração paga aos síndicos. 
A contribuição instituída pela LC nº 84/96, no percentual de 15%, não incide sobre a 
remuneração creditada aos síndicos de condomínio. 
Os condomínios não foram arrolados como contribuintes do tributo criado pela LC nº 
84/96, uma vez que não se caracterizam como empresas, pessoas jurídicas ou 
cooperativas. 
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ACÓRDÃO   
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à remessa, nos termos do relatório e voto anexos, que 
passam a integrar o presente julgamento. 
Recife,1º de outubro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: SECOVI/PE Industrial Ltda. impetrou mandado de 
segurança na 2ª Vara Federal de Pernambuco contra ato do Superintendente Estadual e 
do Coordenador da Arrecadação e Fiscalização do INSS, objetivando eximir-se do 
pagamento da contribuição social previdenciária prevista na LC nº 84/96, destinada ao 
financiamento da Seguridade Social, no percentual de 15%, cobrada sobre o pró-labore 
do síndico, conforme determina a LC nº 84/96. 
Alega que a pré-falada contribuição é inconstitucional por desrespeitar o art. 154, I, da 
CF/88, configurando-se também como um bis in idem, uma vez que possui a mesma base 
de cálculo e o mesmo fato gerador do Imposto de Renda e do Imposto sobre Serviços. 
Além disso, salienta que a determinação da cobrança sobre o pró-labore do síndico foi 
estabelecida por uma orientação normativa, cujo conteúdo afasta-se do estabelecido na 
LC nº 84/96. 
As autoridades impetradas prestaram informações (fls. 46/52), esclarecendo que a Lei 
Complementar nº 84/96 foi promulgada para suprir os defeitos constantes nas Leis nºs 
7.787/89 e 8.212/91, suprimindo as expressões “folha de salários, autônomos e 
administradores”, sendo obedecido o princípio da anterioridade e as regras referentes à 
votação das leis complementares. Finalmente, sustenta que a orientação normativa 
repete os mesmos preceitos da LC nº 84/96, não se afigurando inconstitucionalidade. 
O representante do MPF opinou pala denegação da segurança, ao argumento de que as 
contribuições parafiscais seriam espécies tributárias diversas dos impostos e não se 
aplicariam a elas as vedações previstas para estes últimos (art. 154, I, da CF/88).  
O MM. Juiz Federal concedeu a segurança, sob o fundamento de que os condomínios 
não se caracterizam como empresas, pessoas jurídicas ou cooperativas, e, assim, não 
seriam contribuintes da exação prevista na LC nº 84/96, uma vez que não foram 
relacionados no inc. I da lei complementar. 
Sem recurso voluntário, os autos subiram a este Tribunal por força do duplo grau de 
jurisdição obrigatório, vindo-me conclusos por distribuição. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Trata-se de remessa ex officio de sentença 
que assegurou a suspensão da exigência da contribuição instituída pela Lei 
Complementar nº 84/96 sobre pró-labore pago a síndico de condomínio. 
Convém ressaltar que os sujeitos passivos da referida contribuição são empresas, 
pessoas jurídicas e cooperativas, enquanto pagadoras dos serviços que lhes prestem, 
sem vínculo empregatício, os segurados empresários, trabalhadores autônomos, avulsos 
e demais pessoas físicas. 
Nesse sentido, estabelece o art. 1º, inciso I, da LC nº84/96, verbis: 
O condomínio não se imiscui no conceito estrito de empresa, cooperativa ou mesmo de 
pessoa jurídica.” 
Como bem observa o MM. Juiz Federal, “os condomínios de imóveis residenciais e 
comerciais, segundo o Código Civil Brasileiro, não têm natureza jurídica de empresa ou 
cooperativa, tampouco de pessoa jurídica, posto que apenas caracterizam o direito 
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simultaneamente tido por várias pessoas sobre o mesmo objeto, sendo que cada 
condômino tem um quinhão ideal (nesse sentido, v. Washington de Barros Monteiro, in 
Curso de Direito Civil – Direito das Coisas”, volume 3, 31ª edição,1994, Saraiva, p. 206, in 
fine, e 207). 
O jurista Ricardo Mariz de Oliveira, citado na r. sentença, na obra Guia IOB de Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica”, da Editora IOB, esclarece: 
“g) os condomínios em geral não são pessoas jurídicas, mas a Instrução Normativa SRF 
nº 87, de 24.08.1984, determina que eles se inscrevam no CGC quando auferirem 
rendimentos de capital (prevendo que devem ser sujeitos às alíquotas aplicáveis às 
pessoas físicas), ou quando pagarem rendimentos sujeitos à retenção do imposto de 
renda na fonte; ...” (in Procedimento 1.5, p. nº 06, com a atualização nº 03/97, abril/97). 
Ora, se a LC 84/96 não elegeu os condomínios como contribuintes da contribuição 
relativa a pagamentos efetuados a autônomos ou a quaisquer pessoas físicas que não 
sejam seus empregados, não poderiam ser arrolados por decreto do Executivo Federal, 
muito menos por norma administrativa do INSS, que a respeito dessa contribuição tem 
apenas capacidade tributária e não competência, que cabe à UNIÂO FEDERAL. 
Finalmente, acrescenta o MM. Juiz Federal que “em Direito Tributário os institutos de 
direito privado são recebidos como lá se encontram, não podendo sofrer alterações (art. 
110 do CTN), de forma que condomínio não pode ser equiparado a pessoa jurídica, 
tampouco a cooperativa para submeter-se à tributação da ora discutida contribuição.” 
(Fls.126/128). 
Na verdade, a eleição do condomínio como sujeito passivo da obrigação veio apenas com 
o art. 2º, inc. I, da Orientação Normativa nº 6 INSS- DAF – AFFI, de 24.05.96, que passou 
a dispor: 
“A contribuição a cargo da empresa é de 15% (quinze por cento) sobre o total das 
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês, inclusive sobre 
os ganhos habituais sob a forma de utilidades, pelos serviços que lhe são prestados por: 
a) (...) 
b) (...) 
c) (...) 
d) demais pessoas físicas que não se enquadram na categoria de segurado obrigatório, 
como, entre outros, o síndico de condomínio, o titular de mandato eletivo federal, estadual 
e municipal, desde que não sujeito a sistema próprio de previdência, o síndico de falência, 
o comissário de concordata e membros dos conselhos tutelares. 
1.1.(...) 
1.1.1.(...) 
1.2. No caso de síndico de condomínio que não recebe remuneração, mas é isento da 
taxa de condomínio, o valor correspondente a esta será considerado como remuneração”. 
Ora, é manifesto que somente lei complementar pode definir quem é sujeito passivo da 
obrigação tributária (CF, art. 141, inc. III, a). 
A LC nº 84/96, repito, não listou os condomínios entre os contribuintes da exação. 
Com os mesmos argumentos da bem lançada sentença, nego provimento à remessa. 
É como voto. 

REMESSA EX OFFICIO Nº 63.690-CE 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Parte Autora SIMAS INDUSTRIAL S/A 
Parte Ré: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. SÉRGIO SILVA COSTA SOUZA E OUTRO (PARTE A) 

EMENTA 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Tributário.  Embarque de mercadoria antes da emissão da guia de importação. Art. 526, 
VI,  do Regulamento Aduaneiro. 
- O embarque de mercadoria em data anterior à da emissão da  guia de importação 
implica na infração prevista no inciso VI do art. 526 do Regulamento Aduaneiro. 
- Remessa improvida.  

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar 
provimento à remessa, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 10 de setembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Cuida-se de remessa oficial de sentença 
concessiva de segurança impetrada por Simas Industrial S/A, com o fito de ver 
assegurado o direito ao desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas, 
independentemente do pagamento da multa por infração ao disposto no art. 526, II, da Lei 
Aduaneira, vez que comprovado o pagamento da multa pela infração ao disposto no 
inciso VI do referido artigo. 
Consta dos autos que a mercadoria importada foi embarcada antes da emissão da guia 
de importação, o que configuraria a infração ao inciso VI do art. 526 do Regulamento 
Aduaneiro, que prevê multa de 30% sobre o valor da mercadoria, multa esta regularmente 
saldada pelo importador. 
A autoridade alfandegária, no entanto, estaria a exigir, também, a multa prevista no inciso 
II do mesmo artigo acima citado, sob o fundamento de que constava na guia de 
importação expedida cláusula expressa tornando-a inválida, caso a mercadoria tivesse 
sido embarcada em data anterior à sua expedição.   
Alega o impetrado que  “a Alfândega não tem autoridade para postar-se como censora 
dos atos do Gerente do SECEX. Se este mandou expedir a G.I. em determinada forma, 
não nos cabe tentar frustrar-lhe os efeitos, cogitando de eventual ilegalidade” (fls. 30). 
Relatei.  

VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): O Regulamento Aduaneiro (Decreto 
nº 91.030/86) assim dispõe em seu art. 526: 
“Art. 526. Constituem infrações administrativas ao controle das importações, sujeitas às 
seguintes penas (Decreto-lei nº 37/66, artigo 169, alterado pela Lei nº 6.562/78, artigo 2º): 
(...) 
II - importar mercadoria do exterior sem Guia de Importação ou documento equivalente, 
que não implique a falta de depósito ou a falta de pagamento de quaisquer ônus 
financeiros ou cambiais: multa de 30% (trinta por cento) do valor da mercadoria. 
(...) 
VI - embarque de mercadoria antes de emitida a Guia de Importação ou documento 
equivalente: multa de 30% (trinta por cento) do valor da mercadoria; 
(...)”  
Analisando o dispositivo normativo acima transcrito, não restam dúvidas de que o 
importador que proceder ao embarque da mercadoria antes de emitida a Guia de 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Importação estará incorrendo na infração prevista no inciso VI. No caso sub judice 
verifica-se que foi o que efetivamente ocorreu. A mercadoria foi embarcada em 14.09.96 e 
a expedição da guia de importação se deu em 17.09.96, conforme se pode verificar dos 
documentos acostados aos autos. 
A orientação dada pela Administração, mediante o Comunicado nº 13/96, em seu inciso I, 
não tem o condão de transformar em infração o que não havia sido previsto pelo 
Regulamento Aduaneiro. Neste está claro que o importador que embarca a mercadoria 
antes da expedição da GI incorre na penalidade prevista em seu inciso VI, diversa, 
portanto, da hipótese aventada pela autoridade coatora, qual seja a de que a GI expedida 
nesta situação haveria de ser tida como inexistente, daí configurar-se a infração prevista 
no inciso II do Regulamento Aduaneiro.  
Como disse o ilustre Juiz de primeiro grau, “O comunicado nº 13/96 do Diretor do DECEX, 
que manda que seja aposta cláusula no campo 26 do formulário de GI, no sentido de 
torná-la inválida se a mercadoria tiver sido embarcada antes da data de sua emissão, 
constitui forma oblíqua de impor penalidade ao importador, não prevista na norma que lhe 
é hierarquicamente superior, no caso, o Regulamento Aduaneiro, cujo art. 526 dispõe 
sobre as infrações ao controle das importações” (fls. 41). 
Isto posto, nego provimento à remessa oficial. 
Assim voto. 
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